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1. Bakgrund 
Älmhults kommun är inne i en expansiv fas och befolkningen ökar. I den 
befolkningsprognos som upprättats av kommunen bedöms befolkningen uppgå 
till ca 25 000 invånare 2050 att jämföra med nuvarande befolkning på ca 17 700 
invånare. Det finns ett stort behov av byggbar mark för att etablera ytterligare 
bostäder. Nu finns ett konkret förslag till ett nytt bostadsområde i området öster 
om behandlingsanläggningen för lakvatten från Äskya avfallsanläggning. Det finns 
även planer på ytterligare etableringar av bostadsområden i området runt 
avfallsanläggningen.   

Äskya avfallsanläggning har länge funnits på nu aktuell plats. Den moderna 
deponin tillskapades 1976. Den nuvarande verksamheten bedrivs med ett 
miljötillstånd från miljödomstolen daterat 2007-02-09, samt domar från 
miljööverdomstolen daterade 2008-03-27 och 2009-10-01.  

I miljötillstånden anges bl a vilka typer och mängder av avfall som får hanteras vid 
anläggningen. Det anges också vilka områden som omfattas av miljötillståndet. 
Anläggningen tillgodoser ett behov av hantering av avfall som finns i regionen, 
inte minst vad gäller bygg- och industriavfall från olika typer av verksamheter.  
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2. Äskya avfallsanläggning 

2.1. Tillståndsgiven och nuvarande verksamhet 

Äskya avfallsanläggning är sedan länge etablerad vid nu aktuell plats. Redan på 
1940-talet användes platsen till deponering av avfall. I slutet av 1970-talet skedde 
en omfattande sanering av platsen och tillskapandet av den moderna 
avfallsanläggningen.  

Nuvarande tillstånd medger deponering av både icke farligt (IFA) och farligt (FA) 
avfall till en mängd av totalt 33 100 t/år. Nuvarande deponering sker i de västra 
delarna av avfallsanläggningen och det är åt väster ytterligare ytor för deponering 
finns angivna i tillståndet. I nuläget inkommer ca 6 500 ton/år till deponering 
baserat på åren 2016–2017 varav ca 214 ton var FA. Tillståndet anger också att 
deponering får ske till en höjd av 158 m ö h inklusive sluttäckning. 

Vidare medger tillståndet olika typer av behandling av både IFA och FA till en 
mängd av totalt 147 400 t/år. De olika typerna av behandling sker främst inom 
den östra delen av anläggningen. Dessa består bl a av sortering av blandat avfall, 
flisning, kompostering, avvattning och omlastning.  

Slutligen medger tillståndet mellanlagring av FA till en mängd av totalt 55 160 
t/tillfälle.  

Totalt har de senaste åren ca 44 000 t avfall inkommit till anläggningen.  

På figur 1 redovisas grovt de olika verksamheternas utbredning samt vilka ytor 
som omfattas av nuvarande tillstånd.  
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Figur 1. Översiktsbild för befintliga och tillståndsgivna ytor vid Äskya avfallsanläggning.  

 

För att hantera det förorenade vatten som uppstår vid verksamheten, lakvatten 
och dagvatten, så finns även tillstånd till en lokal behandlingsanläggning för detta. 
Denna är lokaliserad till området söder som själva avfallsanläggningen och består 
av ett säsongslagringsmagasin, ett fördelningsdike, en översilningsyta samt en 
våtmark. Därefter pumpas vattnet till Älmhults dagvattensystem för att ledas ut till 
Drivån. Systemets placering och omfattning framgår av figur 2.   
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Figur 2. Lokalt behandlingssystem för lakvatten.  

 

 

 



   
2018-12-17 
 
  

 

 5 
  

2.2. Framtida verksamhet 

Älmhults kommun kommer från och med 2019 gå med i ett kommunalt 
avfallsbolag tillsammans med fyra andra kommuner i Kronobergs län (SSAM). 
Inom detta bolag kommer det att finnas två avfallsanläggningar med aktiva 
deponier, Äskya och Häringetorp i Växjö. Vid Häringetorp finns tillstånd till att 
deponera både IFA och FA. SSAM bedömer att bägge anläggningarna behövs i 
regionen och planerar att söka ett nytt tillstånd för Äskya för att möjliggöra 
mottagande av ytterligare typer och mängder av avfall. Äskya är därför en viktig 
strategisk anläggning för det nya bolaget. 

Expansion av deponiytorna är enligt tillståndet möjliga att göra i området väster 
om nuvarande deponi. Sedan deponering på den äldre deponidelen upphörde har 
två nya etapper tagits i anspråk. Deponering sker i nuläget vid etapp 2. 
Förberedelserna för kommande etapper har inletts genom att inerta massor har 
lagts ut för att komprimera torven i området. Utöver detta finns i tillståndet 
ytterligare ytor i väster som i nuläget består av skog. Total area som kvarstår 
utöver de två etapper som redan anlagts är ca 56 000 m2 , exklusive ytan i slänten 
mot gamla deponin. Aktuella området framgår av figur 1. Vid de brunfärgade 
ytorna pågår deponering i nuläget. De grönfärgade ytorna visar återstående 
tillståndsgivna deponiytor.  

Utifrån ovan angivna förutsättningar samt de krav som finns på släntlutningar vid 
sluttäckta deponier har en grov beräkning av återstående deponeringsvolym gjorts. 
För att kunna göra en noggrannare beräkning krävs bättre underlag i form av 
ytterligare inmätningar av området. Den grova beräkningen visar att ca 550 000 m3 
deponeringsvolym kvarstår vid Äskya. Med nuvarande årligt inkommande 
mängder räcker denna volym under ca 67 år. Skulle fullt tillståndsgivna mängder 
deponeras årligen skulle de tillståndsgivna ytorna för deponering räcka i ca 13 år. 
Det finns i nuläget inget som tyder på att deponering ska öka till dessa mängder. 
En kraftig ökning av avfall till deponering skulle kunna ske om Stena aluminium 
återigen började leverera större mängder avfall. En viss ökning kan tänkas ske vid 
erhållandet av ett nytt tillstånd som utökar de avfallstyper som får tas emot vid 
anläggningen.  

De stora flödena av inkommande avfall bedöms även i framtiden vara sådant som 
ska in på anläggningen för att behandlas eller mellanlagras. Dessa ytor är något 
begränsade i nuläget. Det finns planer på att anlägga en ny ÅVC i det sydöstra 
hörnet av anläggningen. Det finns också möjligheter att bygga ut behandlingsytan 
för förorenad jord åt söder. Nuvarande behandling sker till stor del på äldre 
deponiytor. Behandling/mellanlagring bedöms vara möjlig att bedriva på 
sluttäckta deponiytor även i framtiden för att skapa utrymme åt dessa 
verksamheter inom befintlig anläggning.  
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Så länge aktiv deponering bedrivs vid Äskya och samtliga deponiytor inte är 
sluttäckta behövs behandlingsanläggningen för lakvatten. Under denna period ska 
även vattnet från behandlings-och lagringsytor för avfall ledas till 
behandlingsanläggningen. När deponeringen slutligen upphör vid anläggningen 
(efterbehandlingsfasen) finns det ett lagstiftat efterbehandlingsansvar att under 
minst 30 år vidta de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det kommer att under 
denna fas finnas ett behov av att driva behandlingsanläggningen för lakvatten.  

Slutsatsen vad gäller behandlingsanläggningen för lakvatten är den under 
överskådlig tid kommer vara en viktig del av Äskya avfallsanläggning och att det 
finns ett behov av att driva denna vidare även om deponeringen inom kort skulle 
upphöra.  

En stor del av den äldre deponin har ännu inte sluttäckts. Det finns dock en plan 
för detta och när denna sluttäckning är utförd kommer lakvattenmängderna att 
minska jämfört med nuläget. Den äldre delen av deponin som ska vara helt 
sluttäckt till år 2027 framgår av figur 1, se de gråmarkerade ytorna samt delar av 
behandlingsytorna.   
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3. Bebyggelse 

3.1. Tillstånd och riktvärden 

Det är inte tydligt reglerat i lagstiftning eller tillståndet för Äskya vilka avstånd 
som bör gälla för bebyggelse i förhållande till avfallsanläggningen.  

Boverket har sina allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) angivit riktvärden 
för skyddsavstånd för olika typer av avfallsanläggningar. I tabell 1 redovisas de 
riktvärden som är aktuella vid Äskya.  

 

Tabell 1. Av Boverket angivna riktvärden för skyddsavstånd (Bättre plats för arbete, 
1995:5).  

Typ av anläggning Skyddsavstånd, 
meter 

Deponeringsanläggning 
Komposteringsanläggning 
Omlastningsstation 
Behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall 
Mellanlager för miljöfarligt avfall 
 

500 
500 
500 
500 
200 

 

 

Dessa rekommenderade skyddsavstånd baseras bl a på risken för lukt, damning 
samt avgaser och buller. När det gäller deponier anges störningar som skadedjur, 
nedskräpning, uppkomsten av lakvatten samt förekomsten av deponigas. När det 
gäller miljöfarligt avfall anges risken för brand. De gränser som tillståndet för 
Äskya nu inrymmer prövades redan inför tillståndet som erhölls av länsstyrelsen 
1996-04-16. Detta innebar att deponering tilläts till ett avstånd om ca 400 m från 
bebyggelse.  

I figur 3 redovisas en figur där ett avstånd om ca 400 m från avfallsanläggningens 
tillståndsgivna gränser har ritats upp. Inom dessa gränser bör utifrån de tillstånd 
anläggningen erhållit ingen ny bebyggelse tillåtas.  
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Figur 3. Markerat område inom 400 m från tillståndsgivna ytor. 

  

Vad gäller behandlingsanläggningen för lakvatten så finns inga allmänna råd vad 
gäller skyddsavstånd. I tillståndet för Äskya (2009-10-01) har en gräns på 100 m 
från behandlingsanläggningen till bostadshus angivits. Det kan ses som det 
avstånd Miljööverdomstolen har bedömt vara lämpligt.  

I figur 4 redovisas en figur där ett avstånd om ca 100 m från 
behandlingsanläggningen för lakvatten olika beståndsdelar har ritats upp. Inom 
dessa gränser bör ingen ny bebyggelse planeras.  
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Figur 4. Markerat område inom 100 m från befintlig anläggning för lakvattenbehandling.  

 

3.2. Strandskydd 

Vid upprättande av detaljplan inför ev. kommande bebyggelse bör frågan om 
strandskydd hanteras. Anlagda våtmarker och dammar omfattas generellt av 
strandskydd. För mindre sjöar och vattendrag kan länsstyrelsen upphäva 
strandskyddet. Det är även möjligt att ansöka om dispens från strandskyddet. En 
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kommun kan fatta beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan om det 
finns särskilda skäl.  

För insjöar och vattendrag gäller generellt ett strandskydd på 100 m. Denna 
sträcka sammanfaller vid Äskya med det avstånd som Miljööverdomstolen har 
ansett vara lämpligt mellan behandlingssystemet för lakvatten och bostadshus. 
Därmed bör, oavsett om strandskydd gäller i området eller ej, ett avstånd om 100 
m hållas till bostäder. 

 

3.3. Planerad bebyggelse 

Inflyttning till Älmhult är i nuläget stor och det finns en efterfrågan på mark för 
att anlägga nya bostäder m.m. För några år sedan anlades bl a ett nytt 
bostadsområde med skola sydväst om behandlingsanläggningen för lakvatten, se 
figur 5. Dessa bostadshus är belägna på ett avstånd av ca 100 m från öppna 
vattenytor som ingår i behandlingsanläggningen för lakvatten. Beståndsdelarna 
fördelningsdike och översilningsyta är belägna närmre än så. Så vitt känt har inga 
klagomål hittills inkommit från de boende i området avseende 
lakvattenanläggningen.  
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Figur 5. Nytt bostadsområde sydväst om anläggningen för lakvattenbehandling (från hitta.se). 

 

Nu planerar Älmhults kommun för ytterligare ett bostadsområde strax öster om 
behandlingsanläggningen för lakvatten, se figur 6. Bebyggelsen har anpassats så 
att ett minsta avstånd om 100 m hålls till behandlingsanläggningen. De bostadshus 
som hamnar närmast själva avfallsanläggningen kommer att vara belägna på ett 
avstånd om ca 400 m.  
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Figur 6. Planerat bostadsområde öster om lakvattenanläggningen (principskiss från Älmhults 
kommun). 

 

Det har även aviserats att det kan finnas planer för ytterligare bostadsområden i 
området kring Äskya avfallsanläggning. Det finns från planeringssynpunkt en 
uttrycklig önskan om att avfallsanläggningen inte ska växa utanför nuvarande 
tillståndsgivna gränser.  
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4. Konsekvensbedömning 

4.1. Bostäder i anläggningens närhet.  

Vid ett anläggande av bostäder i närheten av en avfallsanläggning bör hänsyn tas 
till de störningar som kan uppstå till följd av den verksamhet som bedrivs vid 
anläggningen.  
 
En mindre del av verksamheten vid Äskya består numera av deponering. 
Deponering sker inom den västra delen av anläggningen. Transporterna går via 
entrén och i nuläget via de centrala delarna av deponin till de västra aktiva 
deponiytorna. Störningarna för omgivningen från deponering bedöms ha minskat 
sedan förbudet mot deponering av organiskt avfall infördes. Problemen med lukt 
och förekomsten av skadedjur har minskat. Vid Äskya deponeras numera främst 
inerta restavfall från hushåll och industri, förorenade jordmassor samt gjuterisand. 
Störningen för omgivningen till följd av deponering är främst kopplat till buller 
vid transporter och från de maskiner som sköter själva deponeringen. Damning 
kan förekomma. De nya deponicellerna innehåller varken organiskt eller 
brännbart avfall i någon större utsträckning, risken för deponibrand är därmed 
liten och ingen deponigas uppstår.  
 
Vid de äldre deponiytorna där sluttäckning påbörjats och ska fortgå de närmsta 
åren finns däremot stora mängder brännbart och organiskt avfall deponerade. Här 
uppstår fortfarande deponigas som samlas in och nyttiggörs. Här finns också en 
teoretisk risk för att en deponibrand skulle kunna uppstå. Vid en sådan brand 
innebär röken en stor hälso- och miljöfara. Alla äldre ytor är mellantäckta och 
insamling av deponigas sker, dock behöver reinvestering ske i 
deponigasanläggningen. Avfallet har också komprimerats vid deponering. 
Riskerna för en deponibrand bedöms vara låga.  
 
När samtliga deponiytor är sluttäckta kommer störningarna att minska. Området 
kommer då att vara planterat med olika typer av växtlighet, främst gräs. 
Deponigasen kommer samlas in så länge det är möjligt att hålla liv i en fackla och 
därefter hanteras i passiva system bestående av metanoxiderande skikt. Lakvatten 
kommer att uppstå under lång tid framöver. Insamling kan komma att fortgå även 
efter det att deponin har avslutats. Därefter ska lakvattnet passivt passera genom 
den geologiska barriären under deponin. Så länge dessa system fungerar som det 
är tänkt kommer störningen för omgivningen att bli liten. Det är viktigt att inga 
ledningsgravar eller liknande anläggs i närheten av deponin. Deponigas söker sig 
gärna den enklaste vägen ut och det finns exempel på där gas transporterats via 
ledningar in till slutna utrymmen och orsakat explosioner. Denna risk måste tas 
hänsyn till vid anläggande av bostäder i området. Lakvatten kan komma att läcka 
förbi den geologiska barriären och hamna i grundvattnet eller ytvattnet. Enskilt 
vattenuttag i närheten av deponin bör undvikas även efter avslutning.  
 
Till de delar där aktiv deponering pågår bör avståndet till bostäder vara minst 400 
m. När ytor väl har sluttäckts kan ett kortare avstånd vara möjligt.  
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Även efter det att deponering upphört inom anläggningen kan avfallsverksamhet 
komma att bedrivas. De stora inkommande volymerna i nuläget handlar om avfall 
som behandlas eller mellanlagras inom anläggningen. Detta bedöms vara 
förhållandet även framöver. Detta innebär transporter till och från anläggningen. 
Dessa verksamheter kommer även i framtiden främst att ske inom de 
östra/sydöstra delarna av anläggningen. Omlastning och flisning är verksamheter 
som ger upphov till ett visst buller. Omlastning och mellanlagring av 
hushållsavfall kan innebära en viss lukt och förekomst av främst fågel. 
Kompostering av organiskt avfall och behandling av förorenad jord kan ge 
upphov till lukt och vissa luftutsläpp. Bränder kan uppstå i avfall som 
mellanlagras, främst träavfall. Detta kan ge upphov till förorenad brandrök, 
framförallt om brand uppstår i tryckimpregnerat virke eller slipers. Miljöfarligt 
avfall kommer att mellanlagras vid anläggningen, bl a vid ÅVC:n. Här föreligger 
också vissa risker om brand skulle uppstå.  
 
Dessa aspekter behöver tas hänsyn till vid planering av nya bostadsområden. I den 
östra/sydöstra delen av anläggningen kommer den mest störande verksamheten 
sett till buller och utsläpp från fordon att ske. Deponeringen i väster kommer med 
nuvarande avfallsmängder att pågå under många år. Icke anspråkstagna ytor 
kommer sannolikt att nyttjas för lagring av massor till sluttäckningen. Ett visst 
transportarbete kommer därför att äga rum även här.   
 
Till de delar där behandling av avfall sker och där miljöfarligt avfall hanteras bör 
ett avstånd till bebyggelse på ca 400–500 m eftersträvas.  
 
 

4.2. Konsekvenser för Äskya avfallsanläggning 

Äskya avfallsanläggning är sedan länge etablerad vid platsen och tillståndsprövad 
vid ett antal tillfällen. Att den framtida verksamheten vid Äskya ska begränsas till 
de nu tillståndsgivna ytorna innebär att deponeringsverksamheten vid något 
tillfälle helt måste upphöra, ytorna kommer helt enkelt att ta slut. Med de volymer 
som i nuläget inkommer till deponering kommer ytorna räcka under lång tid 
framöver. 

Befintliga ytor för behandlingsverksamhet kommer att kunna finnas kvar under 
överskådlig tid. En viss begränsning uppstår då verksamheten inte kan växa ut på 
nya ytor utanför nuvarande tillståndsgivna gränser. Det bedöms dock som möjligt 
att anlägga vissa typer av hanteringsytor ovan sluttäckta deponiytor om ett behov 
skulle uppstå.  

Nuvarande tillstånd för Äskya avfallsanläggning är från 2007. Den första ansökan 
om detta tillstånd lämnades in redan 2002. Tillståndet börjar i vissa delar bli 
begränsande för verksamheten. När ett tillstånd blivit äldre än tio år finns också 
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möjligheten för tillsynsmyndigheten att ansöka om att verksamheten ska 
omprövas. Inom en inte allt för snar framtid kan det bli aktuellt med en ny 
tillståndsprövning av verksamheten vid Äskya avfallsanläggning. Även om detta 
nya tillstånd begränsas till de områden som nuvarande tillstånd gäller så kommer 
ny närbelägen bebyggelse vara en faktor som försvårar en ny tillståndsprövning.  

I samband med en ny tillståndsprövning måste en MKB upprättas som visar 
vilken miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Orsakar verksamheten 
något buller eller lukt, några utsläpp till luft och vatten eller liknade som kan vara 
störande för de boende? Ny samlad bebyggelse på ett avstånd om mindre än 400 
m från de verksamheter som bedrivs vid Äskya bedöms innebära en försvårande 
omständighet som kan komma att innebära restriktioner som omöjliggör viss typ 
av verksamhet vid anläggningen.  

SSAM planerar för fortsatt drift av Äskya avfallsanläggning och planerar också för 
ett nytt tillstånd som möjliggör mottagandet av ytterligare avfallsslag och 
eventuellt nya behandlingsmetoder. Bebyggelse som innebär hårdare restriktioner 
för anläggningen kan därmed få regionala konsekvenser.  

En mindre konsekvens som kan uppstå till följd av bebyggelse öster om 
lakvattensystemet är att ett antal provtagningspunkter i egenkontrollprogrammet 
för Äskya avfallsanläggning kan komma att påverkas. Främst är det en 
kontrollpunkt för lakvatten (A10) samt två kontrollpunkter för ytvatten (Y10 och 
Y11) som finns i närheten av de planerade bebyggelsen, se figur 7.  
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Figur 7. Provtagningspunkter i området för planerad bebyggelse.  

 

Punkten A10 är en mycket viktig provtagningspunkt. Här kontrolleras värdena i 
lakvattnet efter det att vattnet genomgått hela behandlingssystemet för lakvatten. 
Efter denna punkt leds vattnet via dagvattensystemet till Drivån. I tillståndet för 
anläggningen finns angivet ett antal begränsningsvärden som vattnet måste uppnå 
för att få ledas vidare till recipient. I nuläget bedöms vattnet i A10 inte påverkas 
av ytvattnet som rinner öster om anläggningen utan består till största delen av det 
vatten som avrinner från den sista våtmarksdelen i behandlingssystemet. Det är av 
högsta vikt att ett dagvatten från eventuell ny bebyggelse inte på något sätt får en 
påverkan på vattnet i A10. Detta skulle kunna påverka vattnets sammansättning 
vilket i teorin skulle kunna leda till ett villkorsbrott för Äskya avfallsanläggning.  

Syftena med provtagningspunkten Y11 är att den ska fungera som en 
uppströmspunkt för hela Äskya avfallsanläggning inklusive behandlingssystemet 
för lakvatten. Den fungerar därmed som en slags referenspunkt för vilken 
sammansättning ytvattnet har i området. Dessa värden kan sedan jämföras mot 
nedströms liggande provtagningspunkter för att utläsa om någon påverkan sker på 
ytvattnet från de olika verksamheterna vid avfallsanläggningen. Denna punkts läge 
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kan behöva justeras vid en ev. bebyggelse i området. Det viktiga är att 
provtagningspunkten garanterat inte kan påverkas av lakvatten.  

Punkten Y10 är även den en uppströmspunkt i förhållande till 
avfallsanläggningen. Huvudsyftet med denna punkt är att kontrollera om något 
läckage sker från behandlingssystemet för lakvatten ut till det ytvattendike som 
rinner strax öster om anläggningen. Även denna punkts läge kan behöva justeras 
vid en ev. bebyggelse. Framförallt bör en bedömning göras av om punkten kan bli 
påverkad av dagvatten från den ev. bebyggelsen.  

 

4.3. Konsekvenser för avfallshanteringen i Älmhult 

I nuläget hanteras ca 44 000 t avfall årligen vid Äskya avfallsanläggning. Tillståndet 
medger betydligt större mängder än så.  

Allmänt så har avståndet mellan deponierna ökat sedan 2008 då en stor andel av 
Sveriges aktiva deponier stängdes. De anläggningar som blivit kvar har fått en 
bättre kvalité och har blivit viktigare för olika verksamheter. Det är i nuläget 
endast små mängder hushållsavfall som deponeras. Äskyas deponeringsdel är 
främst en service till näringslivet i regionen. Deponin kan också vara en resurs vid 
större saneringsarbeten. Övriga verksamheter vid anläggning vad gäller lagring och 
behandling av avfall är en resurs både för hushållsavfallet och verksamhetsavfallet 
i regionen. Att etablera en helt ny anläggning av liknande art är en mycket svår 
och lång process.  

I nuläget finns tre st aktiva deponier i Kronobergs län, Äskya, Häringetorp i Växjö 
ca 63 km från Älmhult samt Bredemad i Ljungby ca 45 km från Älmhult. 
Bredemad tar endast emot industriavfall som är inert eller IFA. Vid Häringetorp 
kan även hushållsavfall och vissa typer av FA tas emot. Äskya och Häringetorp 
kommer båda att ingå i det nya kommunala bolaget SSAM. I regionen utanför 
länet finns avfallsanläggningar med aktiva deponier i bl a Hässleholm (ca 55 km), 
Laholm (ca 81 km) och ytterligare anläggningar på längre avstånd. En ev. 
nedläggning av delar eller hela Äskya avfallsanläggning kommer att innebära 
längre transporter och därmed ökade kostnader och större miljöpåverkan. Av de 
lokala företagen är Älmhults gjuteri det enskilda företag som i nuläget lämnar mest 
avfall till deponering vid Äskya. Stena aluminium har historiskt lämnat stora 
mängder avfall till deponering och viss mindre mängder inkommer fortfarande. 
De arbetar ständigt med sin tillverkningsprocess och i framtiden kan teoretiskt 
större mängder restavfall därifrån återigen inkomma till Äskya.  

Vid anläggningen finns en återvinningscentral (ÅVC) som utgör en viktig service 
för invånarna i Älmhult. Teoretiskt skulle denna kunna flytta till en annan plats. 
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ÅVC:n bedöms dock ha en lämplig placering där den nu ligger. Kravet på avstånd 
till bebyggelse bedöms vara ca 200 m för en sådan anläggning. Även om resten av 
Äskya avfallsanläggning skulle läggas ner bedöms ÅVC:n kunna vara kvar vid 
platsen.  
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5. Åtgärdsförslag 
Äskya avfallsanläggning bedöms vara en viktig anläggning för avfallshanteringen i 
regionen och de verksamheter som finns där är inte helt enkla att etablera på en 
ny plats. Det finns andra liknade anläggningar inom ett visst avstånd i regionen. 
Transportarbetet skulle generellt öka i regionen vid en nedläggning av 
anläggningen om inte en likande anläggning etableras i kommunen.  

Utifrån de volymer som nu inkommer till deponering räcker de tillståndsgivna 
ytorna i över 60 år till. Detta är en mycket lång tidshorisont och en begränsning 
att anläggningen inte får växa utanför de nu tillståndsgivna ytorna bedöms inte ha 
någon stor betydelse för deponeringsverksamheten. För att deponering ska kunna 
bedrivas på de ytor som återstår i tillståndet bör inte bostäder etableras på avstånd 
mindre än 400 m. Detta avstånd bör främst gälla aktiva deponiytor. Vad gäller 
sluttäckta deponiytor skulle ett mindre avstånd kunna övervägas. Dock bör detta 
föregås av en riskbedömning vad gäller påverkan från deponin främst vad gäller 
läckage till grundvattnet och risken för spridning av deponigas.  

En åtgärd som teoretisk skulle kunna vidtas i framtiden för att få deponin att 
räcka längre är så kallad landfill mining. Detta innebär att äldre deponier grävs ur 
och sorteras. Detta är kanske främst aktuell vid deponier som innehåller blandat 
hushålls-, bygg- och industriavfall. Metaller och liknande kan ha ett värde och kan 
återvinnas. Det som är brännbart kan skickas till energiåtervinning. En inert 
fraktion kan utvinnas som kan användas för konstruktionsändamål. I nuläget 
bedöms kostnaden för detta vara hög men vid en brist på deponeringsvolymer 
skulle detta kunna vara ett alternativ vid de äldre deponidelarna. En av 
nackdelarna med ett sådant förfarande är att sluttäckningen har anlagts i onödan.  

De verksamheter som berör behandling, mellanlagring och omlastning av avfall är 
inte beroende av ytor på samma sätt som deponering. En del av denna 
verksamhet bedöms kunna fortgå på samma plats som idag ovan sluttäckta ytor 
samt i anslutning till entrén till anläggningen. i nuläget är det sannolikt denna 
verksamhet, och inte själva deponeringen, som är den som kan vara störande för 
omgivningen med buller, lukt, damning och förekomst av skadedjur. Så länge 
denna verksamhet bedrivs vid anläggningen så bör ett avstånd om minst 400 m 
eftersträvas till närmsta bebyggelse.  

I nuvarande tillstånd finns villkor som reglerar hur länge lagring får pågå, vilken 
bullerpåverkan som får uppstå, att vissa typer av behandlingar ska ske under 
täckning m.m. Befintliga regleringar går givetvis att frivilligt göra ännu hårdare för 
att begränsa störningarna för omgivningen. Risken är dock att det försvårar 
hanteringen och ökar kostnaderna på ett sådant sätt att anläggningens 
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konkurrenskraft minskar och avfallet söker sig andra vägar med större total 
miljöpåverkan som följd.  

Exempel på ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas vid anläggningen är t ex; 

- En hårdare reglering av vid vilka tider verksamhet får bedrivas vid 
anläggningen. Framförallt minska på verksamheten under kvällar och 
helger.  

- Anlägga bullervallar/bullerskärmar i anslutning till de verksamheter som 
generar mest buller.  

- Skapa ytterligare insynsskydd runt anläggningen. 
- Tydliga instruktioner för bevattning vid risk för damning.  
- Korta lagringstiderna för organiskt och brännbart avfall för att minska 

riskerna för lukt och bränder.  

Den sammanfattande slutsatsen av denna utredning är att verksamheten vid Äskya 
kan bedrivas vidare under lång tid framöver om ett avstånd om minst 400 m hålls 
till närmaste bebyggelse. Efter att deponeringsytor avslutats och sluttäckts skulle 
ett kortare avstånd vara möjligt i området. Avståndet mellan bebyggelse och de 
ytor där behandling och lagring sker bör fortsatt vara minst 400 m för att 
störningar inte ska uppstå. Det bör observeras att detta är utredarens bedömning 
av nuläget. Detta innebär ingen garanti för att det går igenom vid en eventuell ny 
tillståndsprövning.  
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