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1 Inledning
1.1 Syfte med samrådsprocessen
Inför att en tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken
ska lämnas in till en tillståndsmyndighet ska samråd ske med myndigheter,
närboende och övriga berörda. Samråd kan ske genom möten, brev eller
liknande. Syftet med samråd är att säkerställa att den kommande
tillståndsansökan beaktar de miljöfrågor som är aktuella för den ansökta
verksamheten. Detta samrådsunderlag beskriver kort ansökans omfattning, den
sökta verksamhetens lokalisering, planerade skyddsåtgärder samt vilka
miljöeffekter som kommer att undersökas och beskrivas i ansökan.

Samrådsunderlaget och inkomna synpunkter under samrådsprocessen kommer
att sammanfattas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen utgör
underlag för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om den ansökan
verksamheten kan antas utgöra betydande miljöpåverkan.
Samrådsredogörelsen bifogas tillståndsansökan.

1.2 Syfte med tillståndsansökan
Dala Vatten & Avfall AB (DVA) avser att, på uppdrag av Vansbro Teknik AB,
söka tillstånd för Bäckdalens återvinningscentral väster om Vansbro.
Verksamheten på anläggningen är idag anmäld. Avfallsmängderna och antalet
fraktioner på anläggningen har ökat och det finns ett behov av att kunna
mellanlagra större mängder farligt avfall per tillfälle.

1.3 Nuvarande och gällande beslut
Återvinningscentralen har idag följande gällande tillstånd:

Beslutsdatum Beslutsmyndighet Beslut avser

2015-11-18 Miljö- och byggenheten,
Vansbro kommun

Beslut om godkännande av
anmälan gällande
mellanlagring av annat avfall
än farligt avfall samt
mellanlagring av farligt avfall

2016-11-17 Länsstyrelsen i Dalarna Beslut om upphävande om
tillstånd (2005-09-19) enligt
miljöbalken för Bäckdalens
återvinningscentral i Vansbro
kommun.

(Tidigare hade anläggningen
ett gemensamt tillstånd för
återvinningscentralen och den
nedlagda deponin. Detta
tillstånd upphävdes av
länsstyrelsen efter beslut om
godkänd anmälan 2015-11-18)
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1.4 Ansökans omfattning

1.4.1 Verksamhetskoder
Aktuella verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
bedöms vara 29 kap 50, 49, 47 och 41 §§.

50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 5 ton och utgörs av olja,

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller

6. mer än 1 ton i andra fall.

49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke farligt
avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt
förbereda avfall för återanvändning. Förordning (2018:1460).

41 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning,
om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår,
eller

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning
(2016:1188).
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1.4.2 Avfallsslag och mängder
Tabell 1 Ansökta mängder med maximalt lagrad mängd vid något tillfälle.

Fraktioner Laghänvisning

(SFS 2013:251)

Totalt insamlade
mängder per år

Maximal
samtidigt
lagrad
mängd
ton

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall

Olja 50 § p.1 7 1,8

Blybatterier 50 § p.2 20 5

Elektriska eller
elektroniska produkter

50 § p.3 100 20

Impregnerat trä 50 § p.4 70 10

Annat farligt avfall
(inklusive asbest)

50 § p.6 30 3

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke farligt
avfall

Icke-farligt avfall i andra
fall

49 § p.2 3000 1000

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt
förbereda avfall för återanvändning. Förordning (2018:1460).

Avfall som förbereds för
återanvändning

47 § 25 1

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110

Återvinning av icke-farligt
avfall genom mekanisk
bearbetning

41 § p.1 1000 1000
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2 Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare Vansbro Teknik AB

Organisationsnummer 556821-3663

Postadress Dala Vatten och Avfall AB
Box 234, 793 25 Leksand

Kontaktperson Erik Bergström, driftledare ÅVC
Telefon: 0247-44 130
E-post: erik.bergstrom@dvaab.se

Fastighetsbeteckning Snöån 12:16

Fastighetsägare Vansbro Teknik AB

Besöksadress Bäckdalen 1, 780 50 Vansbro

Kommun Vansbro

Län Dalarnas

Prövningsmyndighet: Miljöprövningsdelegationen,
länsstyrelsen i Dalarnas län

Tillsynsmyndighet Miljö- och byggenheten, Vansbro kommun

3 Lokalisering
Bäckdalens ÅVC ligger ca 4 km väster om Vansbro tätort utmed E16/rv66, se
Figur 1.
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Figur 1 Bäckdalens ÅVC ungefärliga placering visas med röd cirkel. Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas
planeringsverktyg.

På östsidan av övre- och nedre Gruckåtjärnen finns boenden i form av
fritidshus. Det närmsta fritidshuset är beläget ca 500 m bort från
återvinningscentralens fastighetsgräns. Den närmsta verksamheten finns ca
800 m bort och är en lagerbyggnad tillhörande Lyko.

Anläggningen ligger i anslutning till en nedlagd och sluttäckt deponi, se Figur 2.

Närmsta fritidshus

Närmsta verksamhet
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Figur 2 Bäckdalens ÅVC är belägen på fastigheten Snöån 12:16. På grannfastigheten Snöån 12:13
ligger en nedlagd deponi med tillhörande lakvattendamm, källa Geosecma.

4 Planförhållanden
Området där fastigheten ligger är inte detaljplanelagt.

Gällande översiktsplan antogs i oktober 2011. 2016 gjordes en
aktualitetsbedömning där planen förklarades aktuell med vissa kompletteringar
och en generell uppdatering.

I översiktsplanen finns inget specifikt angivet om markanvändning i området vid
ÅVC Bäckdalen.

5 Områdesförutsättningar
5.1 Recipienter

5.1.1 Ytvatten
I verksamhetsområdets närområde finns ett flertal ytvatten enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), se Tabell 2 och Figur 3.

Bäckdalens ÅVC

Nedlagd deponi
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Tabell 2 Sammanställning av ekologisk respektive kemisk status för vattenförekomster i
verksamhetens närområde (VISS, 2022).

Ytvatten-
förekomst

Miljökvalitetsnorm Statusklassning

Ekologisk potential Kemisk potential Ekologisk status Kemisk status

 Gruckån
(WA81480153)

God ekologisk status
2027

God kemisk
ytvattenstatus

Måttlig Uppnår ej god
kemisk status

Västerdalälven
(WA58466024)

God ekologisk status
2027

God kemisk
ytvattenstatus

Måttlig Uppnår ej god
kemisk status

Vanån
(WA90268197)

God ekologisk status
2027

God kemisk
ytvattenstatus

Måttlig Uppnår ej god
kemisk status

Halsjön
(WA29211321)

God ekologisk status God kemisk
ytvattenstatus

God Uppnår ej god
kemisk status

Övre Gruckåtjärnen

(WA51273558)

Ej angivet Ej angivet God Uppnår ej god
kemisk status

Nedre
Gruckåtjärnen
(WA95899312)

Ej angivet Ej angivet God Uppnår ej god
kemisk status

Klacktjärnen

(WA75621535)

Ej angivet Ej angivet Ej angivet Ej angivet
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Figur 3 Översiktskarta med ytvatten omkring verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet är
markerat med röd ring. (VISS, 2022)

5.1.2 Grundvatten och hydrogelogi
Inga grundvattenförekomster eller brunnar för uttag av dricksvatten finns i
närheten av verksamhetsområdet. Närmaste brunn är en energibrunn som är
lokaliserad ca 2,2 km från verksamhetsområdet, se Figur 4.

Figur 4 Översiktskarta med brunnar. (SGU, brunnarkiv). Verksamhetsområdet är markerat i rött.

5.2 Natur- och kulturvärden samt rekreation och
friluftsliv

Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns inga skyddade
områden i närhet till ÅVC Bäckdalen. De områden som ligger närmast är
följande:

· Naturreservat heter Häststingsflotten och är lokaliserat 3 kilometer
nordöst om verksamhetsområdet.

· Västerdalälven med Görälven passerar verksamhetsområdet som
närmast ca 3 km ifrån. Området är klassat som ett riksintresse för
naturområde och friluftsliv.

6 Befintlig och planerad verksamhet
Vansbro Teknik AB ansvarar, på uppdrag av Vansbro kommun, för
avfallsverksamheten i Vansbro kommun. DVA utför uppdraget och därmed
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ansvarig för ansökt verksamhet. Transporter och behandling av avfallet handlas
upp. Ansvaret för den nedlagda deponin ligger fortsatt på Vansbro kommun.

6.1 Befintlig verksamhet

6.1.1 Allmänt om anläggningen
Bäckdalens ÅVC är Vansbro kommuns enda återvinningscentral. På
anläggningen tas sorterat grovavfall, farligt avfall samt återbruksartiklar emot
från privatpersoner och småföretag.

På anläggningen sker omlastning av hushållens kärlavfall som samlats in i
kommunen och av en del fraktioner som samlats in på återvinningscentralen för
borttransport.

Deponin som ligger i anslutning till återvinningscentralen ägs av Vansbro
kommun och fick sitt miljötillstånd år 1979. I den verksamhet som bedrevs
tidigare deponerades hushålls- och grovavfall, avvattnat slam från kommunala
avloppsreningsverk samt slam från enskilda brunnar. I juni 2001 upphörde all
deponering vid anläggningen och avfallsupplaget täcktes. År 2013
kompletterades sluttäckningen.

Återvinningscentralen har bedrivits med tillstånd eller anmälan sedan 2005.

En situationsplan för anläggningen finns i Bilaga till samrådsunderlaget.

6.1.2 Återvinningscentral
Vid återvinningscentralen bedrivs följande verksamhet:

· Mottagning och lagring som del av insamling av grovavfall från hushåll
och företag i Vansbro

· Mottagning och lagring som del av insamling av farligt avfall från
hushåll och i små mängder (kyl och frys, vitvaror, elavfall,
tryckimpregnerat trä samt asbest) från företag i Vansbro.

· Mottagning, lagring som del av insamling och omlastning av kärlavfall
från Vansbro innan transport till annan anläggning för
omhändertagande

· Mottagning och mellanlagring av hela och fungerande saker till återbruk
i samarbete med aktörer som ser till att dessa kommer till användning
igen

Grovavfallet tas emot på en ramp där besökarna kör upp och slänger avfallet i
containrar stående vid rampens sidor. Grovavfallet som tas emot på
återvinningscentralen i dagsläget är:

· Metallskrot

· Träavfall, behandlat och obehandlat

· Brännbart grovavfall

· Deponirest

· Impregnerat trä

· Wellpapp
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Containrarna är tydligt skyltade så att det klart framgår vilken avfallsfraktion
som skall placeras var.

Metallskrot, brännbart grovavfall, och deponirest omlastas på anläggningen före
borttransport. Fulla containrar för övrigt grovavfall ställs åt sidan i avvaktan på
borttransport till behandlingsanläggning. Normalt står det som mest 3–4 fulla
containrar i väntan på borttransport.

Mottagning för återbruksartiklar sker i dagsläget i sjöfartscontainer. Hämtning
sker en gång i veckan.

Kyl, frys och vitvaror som tas emot på återvinningscentralen ställs av kunderna
på en uppsamlingsyta. Vanligtvis står det maximalt 80 enheter kyl, frys och
vitvaror på ytan innan tömning beställs och hämtas av Elkretsen.

Småskaligt farligt avfall och elektronikavfall tas emot i ett mottagningshus. Det
farligt avfallet ställs på en mottagningsbänk och sorteras sedan av personal. Allt
småskaligt farligt avfall sorteras i sina befintliga behållare i röda backar, fat eller
andra avsedda behållare. Glykol och spillolja häller kunderna själva över i fat
respektive IBC-behållare. Avlämningsplats för farligt avfall, förutom kyl/ frys och
vitvaror, sker under tak och mellanlagras i särskild byggnad. Behållarna är
antingen kryobehållare eller har en invallning som rymmer den största
behållarens volym plus 10%.

Elektronikavfallet tas emot i samma hus som det farliga avfallet men har en
egen ingång, invändigt är utrymmena skilda av en låg vägg. Elektronikavfallet
kan sorteras i fraktionerna: lysrör, ljuskällor, småbatterier, blybatterier och övrigt
elektronikavfall.

Det finns en spolplatta som används uppskattningsvis ca 5 gånger om året för
avspolning med högtryck av hjullastaren. Vid avspolningen används inga
kemikalier. Spolvattnet går via en oljeavskiljare före den ansluter till
avloppsledningsnätet.

Trafikrörelsen in på anläggningen inklusive tunga transporter var för år 2021
knappa 11 000 st.

Alla återvinningscentralens ytor där avfall hanteras är hårdgjorda.

En schematisk bild över återvinningscentralen i dagsläget finns i Figur 5.
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Figur 5 Schematisk bild över hur återvinningscentralen är organiserad 2022.

6.1.3 Omlastningsstation
På anläggningen tippar sopbilar av hushållens kärlavfall som insamlats i
kommunen. Fraktionerna är utsorterat matavfall respektive brännbart avfall.
Insamlingen i kommunen sker på entreprenad av PreZero.

Lagringen sker under tak och i skydd för nederbörd i högst en vecka i
avgränsade fack. Från facket lastas avfallet i containers av hjullastare och
transporteras till mottagningsanläggningar i Borlänge (Borlänge Energi).

Om det kommunala avfallsansvaret utökas till att omfatta även insamling av
förpackningar kommer dessa fraktioner behövas omlastas och hanteras på
samma sätt som mat- och brännbart avfall.

Deponirest, träavfall och metallskrot som samlas in på återvinningscentralen
omlastas för vidare transport till mottagningsanläggningarna.

6.1.4 Krossning av trä
Det träavfall som samlats in på återvinningscentralen mellanlagras på en
asfalterad plan i väntan på flisning av materialet. Krossning utförs 1 gång per år
av en extern entreprenör under 3-5 arbetsdagar.
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6.1.5 Tillgänglighet
Återvinningscentralen är öppen från måndag till torsdag och vissa lördagar.
Övrig verksamhet på anläggningen bedrivs även på fredagar. Öppettider
framgår av Tabell 2.

Tabell 2 Öppettider på Bäckdalens ÅVC.

Öppettider Dag Tid

Verksamheter inom
anläggningen

Måndag-onsdag, samt fredag

Torsdag

Lördag*

08.30-16.30

11.30-19.30

07.30-12.30

Öppettider för
allmänheten
(Återvinningscentralen)

Måndag

Tisdag-onsdag

Torsdag

Lördag*

10.00-16.00

13.00-16.00

13.00-19.00

09.00-12.00

* Maj-augusti är det öppet varannan lördag (jämna veckor). Övrig tid på året är det öppet första
lördagen varje månad.

6.1.6 Transporter
Anläggningen besöks av ca 11 000 fordon årligen. Av dessa är majoriteten
besökare till återvinningscentralen som kommer med bil eller bil med släp.
Entreprenörstrafik dvs. transporter/hämtning med större fordon som sopbilar
eller andra typer av lastbilar sker i genomsnitt ca. 15 ggr/vecka.

7 Översiktlig beskrivning av miljöpåverkan
7.1 Utsläpp till vatten
Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna på återvinningscentralen rinner av mot ett
dike som går väster om återvinningscentralen. Recipient bedöms vara
Nedre Gruckåtjärn.
Bakom byggnaden innehållande garage och farligt avfallmottagning finns en
asfaltsyta kopplad till en oljeavskiljare. Här finns också en spolplatta som
används i begränsad omfattning för avspolning av fordon. Spolvattnet leds via
oljeavskiljaren och vidare till reningsverket i Vansbro, se figur 6.

Asfaltsytan vid omlastningsfacken är konstruerad med en lutning mot dammen
där en sarg styr vattnet mot en öppning som leder till lakvattendammen. Från
lakvattendammen pumpas vattnet via ledning till reningsverket. Prover tas två
gånger årligen enligt kontrollprogram för deponin.
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Figur 6 Avlopp från asfaltsyta och spolplatta leds via oljeavskiljare till avloppsreningsverk.

För hantering av eventuella hydrauloljeutsläpp ska det förhindras/förebyggas att
detta släpps ut med vattnet.

En brand skulle kunna ge upphov till giftigt släckvatten som måste tas om hand
innan det sprids till mark, grundvatten eller ytvatten. Möjligheten för att
lakvattendammen kan stänga av utgående vatten ska klargöras.

En översikt om dagens hantering av dagvatten är tillräcklig för den verksamhet
som bedrivs ska göras inför upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.

7.2 Utsläpp till luft
Transporter till och från verksamheten, samt utsläpp från
arbetsmaskiner från hantering av avfallet kommer att ge utsläpp av
bland annat koldioxid, NOx och stoft.

7.3 Utsläpp till mark
Ytor där avfall hanteras och mellanlagras är hårdgjorda med asfalt. Farligt avfall
hanteras med skyddsåtgärder såsom;

· mottagning sker skyddat från nederbörd

· mellanlagring sker i separat byggnad

· behållare är antingen kryobehållare eller har en invallning som rymmer
den största behållarens volym plus 10%

Det finns inga kända föroreningar inom fastigheten Snöån 12:16. Uppgifter om
att det skulle deponerats massor på fastigheten finns inte.

Om tillkommande massor behövs för utökning av ytor kommer dessa
kontrolleras samt ska föranledas av anmälan till tillsynsmyndigheterna.

7.4 Buller
Buller från verksamheten förekommer vid transporter samt hantering av avfall
främst i samband med krossning av trä. Krossning utförs 1 gång per år av en
extern entreprenör under 3-5 arbetsdagar.
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Buller uppkommer även vid lastning, lossning och rangering av containrar. Risk
för gnisslande hjul vid rangering av containers finns.

Bullret från hantering av avfallet kommer att underskrida
Naturvårdsverkets riktvärden vid närmaste bostad.

7.5 Olägenheter; lukt, skadedjur och flugor
Risk för olägenheter finns vid all typ av avfallshantering och än mer ökad risk
vid öppen hantering av mat- och brännbart avfall.

Matavfallet och det brännbara avfallet som omlastas på anläggningen kan lukta.
Hanteringen sker i inbyggda tippfickor vilket minskar spridning av lukt samt
tillämpning av täta borttransporter. Vid varmare utetemperatur ska än tätare
borttransport av matavfallet tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets handbok
2003:4 ”Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall”.

Även risk för skadedjur som gnagare och flugor föreligger.

Kommunens utgångspunkt är att avfallet ska hanteras så att olägenheter inte
uppstår. Kommunen kommer att upprätta kontrollprogram för att förebygga
olägenheter samt även anlita externa skadedjursföretag för kontroll.

7.6 Nedskräpning
Inom området är risken för nedskräpning störst vid hanteringen av omlastning
med ogynnsamma vindar. Av erfarenhet utförs inte omlastning då det blåser
mycket.

7.7 Damning
Krossningen av trä kan innebära risk för damning. Dock bedrivs krossningen
med långsamtgående kross och på avsides plats i förhållande till
återvinningscentralen. Ingen olägenhet har uppstått.

8 Risker
De risker/olyckor som bedöms mest sannolikt kan hända bedöms vara;

· Brand

· Olyckor i samband med hantering av farligt avfall

· Olyckor med fordon och arbetsmaskiner som leder till oljeläckage

Risk för brand förekommer alltid i samband med hantering av brännbart avfall.
Personalen är utbildade så att lagringen av avfallet sker på bästa sätt utifrån
områdets förutsättningar. Det är av största vikt att förebygga risken för
uppkomst och spridning av brand.

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer det beaktas om verksamheten har
uppdaterad miljöriskanalys, erforderliga tillstånd för brandfarlig och explosiv
vara, upprättade rutiner och instruktioner för riskmoment och olyckor samt
uppfyllande av egenkontroll i enlighet med 1998:901.
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9 Bedömning av miljöpåverkan
Utifrån kriterier 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen görs följande
bedömning av miljöpåverkan.

· Verksamhetens är belägen inom ett område där avfallverksamhet har
bedrivits under lång tid. Den ligger avskild från bebyggelse vilket
minskar risk för störning och i nära anslutning till riksväg som
underlättar transport till och från anläggningen.

· Inga nya markytor kommer att tas i anspråk utanför nuvarande
verksamhetsområde.

· Den påverkan som förväntas i form av utsläpp till luft och vatten samt
buller bedöms vara ytterst begränsade. Verksamheten bedöms heller
inte medföra några betydande risker för omgivningen. Verksamheten
bedöms inte bidra till några kumulativa miljöeffekter av betydelse för
närboende eller för miljön.

· Ingen av de verksamhetskoder som anläggningen omfattas av anges i
miljöbedömningsförordningen (2017:966) som en verksamhet som kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Sammantaget bedöms att verksamheten inte antas medföra betydande
miljöpåverkan.

10 Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas och innehållet kommer att
utgå från Länsstyrelsens bedömning om verksamheten kan antas utgöra
betydande miljöpåverkan eller ej. Om verksamheten inte bedöms att medföra
en betydande miljöpåverkan innebär detta att en liten MKB ska tas fram, i
enlighet med MB kap 6. MKB:n kommer således att fokusera på det som lyfts
under samrådsprocessen.

11 Samråd
DVA planerar att genomföra samråd med berörda myndigheter, intilliggande
fastighetsägare, närliggande fritidsboende och allmänhet.

Efter slutförda samråd upprättas en samrådsredogörelse vilken tillställs
länsstyrelsen för beslut om verksamheten utgör betydande miljöpåverkan eller
ej.

12 Tidsplan
DVAs ambition är att lämna in ansökan om förnyat miljötillstånd innan årsskiftet
2022/2023.
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Situationsplan Bäckdalens ÅVC, Vansbro

Nr Namn

1 Personalutrymme

2 Återbruksmottagning

3 Avlämningsramp

4 Kyl/Frys och Vitvaror

5 Förvaring av elavfallsburar samt kärl

6 Förvaring av tomgods

7 Mottagning Elavfall och Farligt Avfall samt varmgarage för LM

8 Garage för bil samt förvaring av matavfallspåsar och kärl

9 Återvinningsstation (ÅVS)

10 Asbestcontainer

11 Spolplatta

12 Vägbom (Stängd under öppettid för allmänheten)

13 Containerplats

14 Omlastning för deponi

15 Omlastning av metall, stort brännbart, matavfall och brännbart restavfall

16 Rangeryta

17 Trä för flisning (1 ggr/år)

18 Pumpstation spillvatten

19 Lakvattendamm

20 Deponi


