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Textdel – 2019 års miljörapport  
Anläggningsnamn 

Långtå avfallsanläggning 

Anläggningsnummer 

2182-122 

Verksamhetsår 

2019 

 
 

1. Verksamhetsbeskrivning  
4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 
 

Huvudman för Långtå avfallsanläggning är Söderhamn Nära med tillförordnad verkställande 
direktör Adam Axzell. 

Långtå avfallsanläggning är en anläggning för mottagning, sortering, mellanlagring, omlastning, 
behandling och deponering av avfall. 

Anläggningen är lokaliserad ca 1 km söder om Söderhamn och deponin ligger i en dalgång i 
SO/NV sträckning på en nivå + 15 m i områdets nordvästra del och + 25 m i dess sydöstra del. 
Kringliggande höjder är skogbeklädda och når upp till + 40 m. Avfallsområdet är insynsskyddat 
av omkringliggande skog som är för området typisk, med blandning av björk, tall och gran. 

Trots att Långtå avfallsanläggning är beläget relativt nära Söderhamns tätort bedöms deponin 
ha ett ostört läge. Blötängarnas industriområde utgör en buffertzon mellan anläggningen och 
bostadsbebyggelsen.  

Buller alstras vid lossning och omlastning av avfall, sortering på sorteringsplattan, flisning av 
träavfall och ris samt lastning och komprimering av metallskrot mm. Bullerutredning som 
genomfördes hösten 2018 visar att bullernivåerna underskrider riktvärdena i aktuellt tillstånd. 
Klagomål på buller från verksamheten på Långtå avfallsanläggning har dock inkommit till 
tillsynsmyndigheten under året. 

En komposteringsanläggning för kommunalt avloppsslam finns inom Långtå avfallsanläggning 
som i vissa förhållanden kan alstra lukt, främst vid lossning av slam. Efter blandning med 
grönflis och hästgödsel avges inte lika mycket luktande ämnen. Klagomål på lukt har inkommit 
till verksamheten under tiden komposteringsanläggningen varit driftsatt och ett specifikt möte 
med de klagande har genomförts. Under 2019 har dock inget klagomål på lukt inkommit. 

Lakvatten avleds efter rening i en lakvattenreningsanläggning till Söderalaån.  

Behandling av lakvatten sker genom uppsamling till ett utjämningsmagasin och rening genom 
horisontalfilter i dammen. Efter filtrering renas lakvattnet ytterligare genom att det fördelas 
på en översilningsyta. Det beräknade medelflödet från avrinningsområdet uppgår till cirka  
150 m3 per dygn. Filtreringsdammen beräknas ha en kapacitet på cirka 400 m3 per dygn. 

Reningsanläggningen för lakvatten har under årens lopp successivt förbättrats. Reduktionen 
av totalkväve över lakvattenbehandlingsanläggningen uppgår kontinuerligt till minst 50% 
räknat som årsmedelvärde. 
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2. Tillstånd 
4 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2008-03-14 Länsstyrelsen Gävleborg, 
Miljöprövningsdelegationen 

Tillstånd enligt miljöbalken till mottagning, behandling 
och deponering av avfall 

2012-09-24 Länsstyrelsen Dalarna, 
Miljöprövningsdelegationen 

Ändringstillstånd enligt miljöbalken; utökning av 
verksamheten 

2013-04-30 Länsstyrelsen Dalarna, 
Miljöprövningsdelegationen 

Slutliga villkor för brandbegränsande åtgärder 

2013-11-12 Länsstyrelsen Dalarna, 
Miljöprövningsdelegationen 

Ändringstillstånd enligt miljöbalken för att producera 
biogas genom rötning på fastigheten Långtå 5:1 

2014-04-01 Länsstyrelsen Dalarna, 
Miljöprövningsdelegationen 

Fastställande av slutliga villkor angående deponering av 
aska 

2015-06-22 Länsstyrelsen Dalarnas län, 
Miljöprövningsdelegationen 

Beslut om slutligt villkor avseende haltreduktion av 
totalkväve 

 

3. Anmälningsärenden beslutade under året  
4 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 
ändringar enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.  
 

Inga anmälningspliktiga ändringar har förekommit under året. 

 

4. Andra gällande beslut  
 4 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

2019-04-08 Tillsynsmyndigheten Tillsyn av verksamheten enligt miljöbalken med inriktning 
på buller 

2019-08-02 Länsstyrelsen Gävleborg Dispens från förbudet att deponera organiskt och 
brännbart avfall på Långtå avfallsanläggning under 2019 

2019-12-10 Tillsynsmyndigheten Tillsyn av verksamheten enligt miljöbalken med fokus på 
genomgång av gällande tillståndsvillkor 

 

5. Tillsynsmyndighet 
4 § 5Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 

Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun 
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
4 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tillståndsgiven mängd /Annat mått Faktisk produktion/Annan uppföljning 

mottagning, sortering, mellanlagring och 
omlastning av maximalt 40 000 ton avfall per år 

20 917 ton 

samtidig lagring av maximalt 300 ton farligt avfall 272 ton 

behandling av maximalt 1 000 ton farligt avfall 
per år i form av oljeförorenade massor, oljehaltigt 
vatten och slam samt impregnerat virke 

708 ton 

behandling av maximalt 6 500 ton icke farligt 
avfall per år av avloppsslam och fettavskiljarslam 
(Strukturmaterial inte inkluderat) 

3 665 ton 

deponering av maximalt 10 000 ton icke farligt 
avfall 

5 873 ton 

deponering av maximalt 300 ton stabilt icke 
reaktivt asbestavfall per år 

218 ton 

användning av aska för anläggningsändamål där 
föroreningsrisken är ringa 

2 387 ton 

Kommentar 
- 
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7. Gällande villkor i tillstånd  
4 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska 
verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med 
vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig 
i ärendet. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som 
beskrivits i tillståndsansökan för anläggningen. 

2. Buller från verksamheten, inklusive transporter 
inom verksamhetsområdet, får som riktvärde inte 
ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid bostäder än:  

dagtid vardagar kl. 07-18: 50 dB(A) 
nattetid kl. 22-07:  40 dB(A) 
övrig tid: 45 dB(A) 
Den momentana nivån nattetid får inte överskrida 
55 dB(A)som riktvärde vid bostäder. Buller från 
verksamheten får inte innehålla störande 
impulsljud eller hörbara komponenter. 

Den bullerutredning som genomfördes 
hösten 2018 visar att bullernivåerna från 
verksamheten underskrider riktvärdena i 
aktuellt tillstånd. 

Augusti 2019 inkom dock ett klagomål på 
buller, för två separata tillfällen, till 
tillsynsmyndigheten. Vid dessa tillfällen har 
emellertid ingen annan verksamhet utöver den 
dagliga verksamheten genomförts.  

3. Obehöriga ska förhindras tillträde till 
anläggningen. 

Grindar, stängsel och övervakningskameror 
finns installerade. Under 2018 har ytterligare 
kameror installerats med kommunikation i 
realtid med anlitat vaktbolag.    

4. Verksamheten ska bedrivas så att lukt, damning, 
nedskräpning eller förekomst av skadedjur inte ger 
upphov till olägenheter i omgivningen. Skulle 
olägenhet trots allt uppstå ska åtgärder 
omedelbart vidtas för att avhjälpa problemen. 

Städning och damm bekämpning ingår i den 
dagliga skötseln. Avtal finns med Anticimex för 
bekämpning av skadedjur. Övriga olägenheter 
hanteras när de uppstår. 

5. Bolaget ska verka för att omgivande vegetation 
bibehålls i den utsträckning som krävs för att ge 
nödvändigt insynsskydd.  

Kommunens markförvaltare är informerad om 
betydelsen av omgivande vegetation som 
insynsskydd. 
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6. Förvaring av farligt avfall ska ske på tät yta som 
är beständig mot det avfall som lagras och så att 
det skyddas mot nederbörd. Behållare ska vara 
ändamålsenliga, säkra och skyddade mot 
påkörning. Ämnen som kan reagera med varandra 
ska förvaras åtskilda så att de inte kan nå varandra 
vid läckage. Förvaringsytorna ska förses med 
sekundärt skydd så att spill, läckage eller liknande 
hålls kvar och kan omhändertas. 

Fraktionerna kylmöbler, vitvaror, mindre 
elektronikutrustning, tryckimpregnerat virke och 
lysrör/ lågenergilampor undantas från kravet på 
sekundärt skydd. Vidare undantas fraktionerna 
kylmöbler, vitvaror och oflisat tryckimpregnerat 
virke från kravet att lagring ska ske så att 
fraktionerna skyddas från nederbörd.  

Under 2019 har utbyggnation av byggnad för 
farligt avfall pågått och i december kvarstod 
endast mindre elarbeten innan färdigställande. 

 

 

 

 

Kylmöbler, vitvaror och tryckimpregnerat virke 
lagras på hårdgjorda ytor utan sekundärt skydd. 
Hanteringen kontrolleras av 
tillsynsmyndigheten. 

7. Hantering av avfall och farligt avfall ska ske så att 
utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. Vid 
risk för spill och läckage ska hantering ske på tät 
yta så att spridning till mark eller vatten förhindras. 
Spill från hantering av farligt avfall ska omgående 
samlas upp och omhändertas som farligt avfall. 
Saneringsmedel och saneringsutrustning ska finnas 
tillgängligt vid anläggningen.  

Hanteringen av farligt avfall sker enligt kraven. 
Avfallet riskerar inte att spridas till mark, luft 
eller vatten. Saneringsmedel finns alltid 
tillgängligt för uppsugning av eventuellt spill. 

8. Ytor för behandling av avfall ska vara hårdgjorda 
och behandling av oljehaltiga massor och vatten 
ska ske nederbördsskyddat på täta ytor som är 
beständiga mot det avfall som behandlas. 

Avvattning av oljehaltiga massor sker under tak 
i betongbassänger. 

9. Farligt avfall i form av oljeförorenade massor, 
oljehaltigt vatten och slam samt impregnerat virke 
får behandlas. 

Oljehaltigt vatten behandlas genom avskiljning i 
oljebassänger. Impregnerat virke lagras oflisat, 
när det sedan har flisats transporteras det bort 
fortlöpande. 

10. Avloppsslam och fettavskiljarslam får 
behandlas genom avvattning och kompostering. 

Under 2019 har 3 264 ton avvattnat slam 
komposterats. 317 ton oavvattnat slam samt  
85 ton fettavskiljarslam har avvattnats i 
frystorkbäddarna innan kompostering.  

11. Slamdjupet i frystorkbäddarna får före 
infrysning inte vara större än att en effektiv 
infrysning kan säkerställas, dock max 70 cm. 

Frysning och torkning i frystorkbäddarna har 
genomförts så att effektiv infrysning erhållits. 
Den tidigare planerade utbyggnationen av 
frystorkbäddarna avvaktas då mängden 
oavvattnat slam beräknas minska i samband 
med att VA-verksamheten driftsatt en 
anläggning för mottagning av externslam. 
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12. Slam som avyttras utanför 
verksamhetsområdet ska komposteras i enlighet 
med hygieniseringskriterierna i Naturvårdsverkets 
allmänna råd 2003:4, bilaga 2 smittskydd. 
Hygieniserat material ska hanteras på ett sådant 
sätt att risken för återväxt och återinfektion av 
smittämnen minimeras. 

Allt slam har under 2019 använts som 
konstruktionsmaterial inom anläggningen. 

13. Följande icke farliga och inerta avfall får 
deponeras: 
- Restavfall, efter sortering av hushålls-, industri-, 
bygg-, rivnings- och annat verksamhetsavfall 

- Aska från förbränning av torv och obehandlat trä 
(Utgått i och med fastställande av slutliga villkor 
angående deponering av biobränsleaska). 

- Brunstensbatterier 

- Blästersand 

- Döda sällskapsdjur samt rester från älgjakt och 
fisketävlingar, får deponeras under förutsättning 
att dispens från förbudet att deponera organiskt 
avfall medges. 

5 871 ton restavfall och 2,6 ton slaktavfall har 
deponerats under 2019. 

14. Deponering inom etapp 2 får som längst 
fortsätta fram till 31 december 2008.  

Deponins höjd inklusive sluttäckning, får inom 
etapp 1 och 2 inte överstiga +50 m (RH 00) 

Sluttäckningen av etapp 2 påbörjades under 
2009. Idag är cirka 40 000 m2 av totalt 50 000 
m2 sluttäckt. Resterande yta avses att täckas 
under 2020 - 2024. 

Deponietappernas höjd är i dag ungefär +35 m. 
Detta har inte ändrats mätbart från år 2014. 

15. Deponin ska utformas så att kraven för 
tillfredsställande stabilitet enligt 
Skredkommissionens rekommendationer i rapport 
3:95 uppfylls. 

Etapp 1, där deponeringen sker sedan 2009 har 
säkrats mot skred i enlighet med anvisningar 
från SWECO. Inga ytterligare justeringar har 
varit nödvändiga under 2019. 

16. Lakvatten som inte infiltrerar i den geologiska 
barriären ska avledas genom väl fungerande 
dränering i deponin.  

Dräneringen har beskrivits i tillståndsansökan 
och godtagits av tillståndsgivande myndighet. 

17. Deponin ska efter att deponering upphört 
avslutas så att den geologiska barriärens 
begränsade flödeskapacitet kompenseras. 

Bolaget ska i lakvattnets strömningsriktning 
reservera en tillräckligt stor yta för framtida 
sidobarriär för lakvatten. Inom detta område får 
inga åtgärder vidtas som kan förhindra 
möjligheterna att i framtiden anlägga en 
sidobarriär i området. 

En begränsning av flödet genom den geologiska 
barriären kan åstadkommas genom att göra 
tätskiktet tätare än minimikraven.  

Detaljplanen kan kompletteras med 
begränsningar för aktiviteter som kan förhindra 
möjligheterna att i framtiden anlägga en 
sidobarriär i området. 
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18. Bolaget ska verka för att den geologiska 
barriären långsiktigt skyddas mot påverkan som 
kan försämra dess funktion. 

Även detta kan göras genom skrivningar i 
detaljplanen. 

Villkor 18 enligt beslut daterat 2014-04-01. 
Aska får inte deponeras i befintlig deponi utan 
enbart användas för konstruktionsändamål under 
de förutsättningar tillsynsmyndigheten medger. 

Aska används enbart som konstruktions-
material i sluttäckningen av etapp 2. 
Sluttäckningen följer det tillståndsbeslut som 
bygg- och miljönämnden fattade 2009-02-26. 

Notera att det finns två villkor 18 i gällande 
tillstånd.  

19. Allt eftersom deponin avslutas (etapp2 
undantaget) ska bolaget i god tid, senast ett (1) år 
innan deponering upphör, till tillsynsmyndigheten 
redovisa förslag på utformning av 
avslutningsåtgärder. Redovisningen ska innehålla 
uppgifter om sluttäckningens utformning, 
konstruktionsmaterial, skyddsåtgärder, kontroll 
och tidplan för arbetet. 

Med dagens deponeringstakt kommer etapp 1 
att kunna fungera som deponi i ytterligare  
30 år, vilket innebär att datum för anmälan om 
sluttäckning av den delen ligger ett antal år 
framåt i tiden.  

En inmätning och beräkning utfördes under 
2014/15, vilket visar en aktuell siffra på 
återstående volym. En deponeringstid på 20 år 
gäller vid en deponeringstakt på ca 7 000 
ton/år.  

20. Opåverkat vatten ska avledas så att det inte når 
anläggningen för lakvattenbehandling. 

Avskärande diken leder bort opåverkat vatten. 

21. Vatten från oljebassängerna ska innan 
avledning till lakvattenbehandlingsanläggningen 
passera en fungerande klass 1 – oljeavskiljare som 
är dimensionerad för att klara 5 mg/l mätt som 
oljeindex.  

Befintlig oljeavskiljare har kompletterats med 
koalescensfilter för att få samma funktion som 
en klass 1 oljeavskiljare under 2009.  

Inga förändringar är genomförda under 2019. 

22. Dag- och lakvatten från behandlingsytor samt 
lakvatten från deponier ska samlas upp och 
behandlas i verksamhetens anläggning för 
lakvattenrening. 

Halten totalfosfor i utgående vatten får, som 
riktvärde, inte överskrida 0,5 mg/l. 

Dag- och lakvatten från behandlingsytor leds till 
anläggning för rening av lakvatten. 

 
 
Halten totalfosfor har under 2019 inte 
överskridit riktvärdet 0,5 mg/l. Redovisning av 
halten totalfosfor kan ses under punkt 8 nedan. 

23. Utformningen av mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod ska regleras i ett 
kontrollprogram som möjliggör bedömning av om 
tillstånd, villkor och föreskrifter efterlevs. 
Programmet ska följas. 

Kontrollprogrammet reviderats under kvartal 4 
2019. Den största förändringen avser 
komplettering av analys av PFAS-ämnen på de 
kvartalsvisa samlingsproven för provpunkten 
L2.  

Gällande kontrollprogram följs. 
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24. Villkor för brandbegränsande åtgärder De olika punkterna för brandbegränsande 
åtgärder har stämts av med 
tillsynsmyndigheten, som bedömt att 
anläggningen uppfyller villkoren. 

Inga avsteg avseende lagring av brännbart avfall 
har genomförts under 2019.  

25. Haltreduktionen av totalkväve (Ntot) över 
lakvattenbehandlingsanläggningen ska, som rikt- 
och årsmedelvärde, uppgå till minst 50 % 

Haltreduktionen av totalkväve, Ntot över 
lakvattenbehandlingsanläggningen har som 
årsmedelvärde uppgått till 68,1 %. Redovisning 
av reduktionen kan ses under punkt 8 nedan.  

Gällande villkor i ändringstillstånd enligt miljöbalken för att producera biogas genom rötning på 
fastigheten Långtå 5:1 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska 
verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget har angett i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 
ärendet. 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

2. Avser bolaget att nyttja andra avfallsslag för 
rötningsprocessen, än de som framgår av 
ansökningshandlingarna, ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten för bedömning. Om ansökt 
avfallsslag accepteras kan tillsynsmyndigheten 
besluta om de eventuella ytterligare villkor som 
kan anses behövas till följd av detta. 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

3. Om luktolägenheter skulle uppstå till följd av 
verksamheten ska verksamhetsutövaren utreda 
orsakerna till detta och efter samråd med 
tillsynsmyndigheten snarast vidta åtgärder för att 
motverka olägenheterna. Tillsynsmyndigheten får 
föreskriva om villkor för sådana åtgärder. 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

4. Verksamheten ska bedrivas så att minsta möjliga 
metanläckage uppstår från anläggningen. 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

5. Producerad gas som inte kan nyttiggöras ska 
förbrännas genom fackling. 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

6. Kemiska produkter ska hanteras på ett sådant 
sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp så att 
förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte 
kan ske 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 
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7. Processpillvatten, lak-, och dagvatten från 
området ska ledas till och behandlas i den 
befintliga lakvattenreningsanläggningen 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

Allt dagvatten från området avledes till och 
behandlas i den sedan tidigare befintliga 
lakvattenreningsanläggningen. 

8. Kontroll av verksamheten ska regleras i samma 
kontrollprogram som för grundverksamheten i 
enlighet med villkor 23 i gällande tillstånd (dnr 551-
227-06) 

Biogasanläggningen har under 2019 ej varit i 
drift då projektet produktion av biogas i egen 
regi är nedlagt. 

9. Förstagångsundersökning av anläggningen ska 
utföras av utomstående fackman med erfarenhet 
av liknande undersökningar. Arbetet ska utföras 
senast inom ett år från att anläggningen tagits i 
drift eller vid senare tidpunkt om tillsynsmyndig-
heten så medger. Program för undersökningen ska 
inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid innan 
arbetet påbörjas. Undersökningsrapporten ska 
inges till tillsynsmyndigheten inom tre månader 
från utförd undersökning.  

Någon förstagångsundersökning har inte 
genomförts under 2019 då biogasanläggningen 
ej varit i drift då projektet produktion av biogas 
i egen regi är nedlagt. 

 

8. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 
 4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 
utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.  Där så är möjligt ska 
värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. 
 

Enligt kontrollprogrammet genomförs årligen provtagning på grundvatten, ytvatten och lakvatten 
inom området för Långtå avfallsanläggning. För lakvattenbehandlingsanläggningen finns följande 
villkor satta:  

1. Halten totalfosfor (Ptot) i utgående vatten får, som riktvärde, inte överskrida 0,5 mg/l. 

2. Haltreduktionen av totalkväve (Ntot) över lakvattenbehandlingsanläggningen ska, som rikt- 

och årsmedelvärde, uppgå till minst 50 % 

Resultat avseende utgående halter av Ptot samt haltreduktionen av Ntot redovisas i nedanstående 
tabeller samt trend (Ntot): 
 

2019 Utgående halt Ptot mg/l Riktvärde utgående halt Ptot mg/l 

KVARTAL 1 0,23 0,5 

KVARTAL 2 0,30 0,5 
KVARTAL 3 0,34 0,5 

KVARTAL 4 0,25 0,5 

 
År Haltreduktion Ntot  

% 
Riktvärde som årsmedelvärde 

Haltreduktion Ntot % 

2019 68,1 50 
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För utförlig rapport av genomförda analyser se bilaga 1, Miljökontroll Långtå avfallsanläggning. 

 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
4 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt 
för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  
 

Kontroll av verksamheten regleras via gällande egenkontrollprogram och kontrollprogram. En 
sammanställning av de kontrollpunkter som finns i verksamheten har upprättats. Detta dokument 
ingår i miljöledningssystemet. Genomgång och planering för genomförande av kontrollpunkterna 
görs i början av varje år. 

Nedan listas de större åtgärderna som genomförts under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner: 

- Kontrollprogrammet för Långtå avfallsanläggning har reviderats under kvartal fyra 2019 

- Ett trädgårdsavfallsprojekt i utökad omfattning jämfört med år 2018 har genomförts under 
perioden april-oktober. Detta för att möjliggöra utökad tillgång av grönflis till 
komposteringsanläggningen samt erbjuda en positiv tjänst till kunderna. Projektet kommer 
att utvärderas under kvartal ett 2020. 

- Riskanalys genomfördes 2019-06-05 avseende risker vid återgång till dagskift för 
Renhållningschaufförer. Riskanalysen påvisade inga risker som följd av att jobba dagskift 
jämfört med två-skift. 

- Systemet för brandlarm har kompletterats med ytterligare sensorer i omlastningshallen och 
FA-huset som tidigare ej varit larmade. Bärbar kommunikationsradio kommer även att 
anskaffas till personal i FA-huset. 

- Genomgång av kemikaliehanteringen inom verksamheten har genomförts 

Inga i övrigt specifika åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner samt förbättra skötsel och 
underhåll av tekniska installationer har genomförts under 2019. 
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 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm  
4 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 
för miljön eller människors hälsa.  
 

Följande specifik åtgärd har under 2019 genomförts med anledning av att förhindra eventuella 
driftstörningar, avbrott, olyckor mm: 

- Inköp av nytt insamlingsfordon, 2-fack 

- Ny skyltning för att bland annat underlätta för kunder på återvinningscentralen 

- Systemet för brandlarm har kompletterats med sensorer i omlastningshallen och FA-huset 

 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror 
och energi 
4 § 12. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi.  
 

I miljöledningsprogrammet sker för varje nytt verksamhetsår en uppdatering av gällande miljömål 
och vid behov arbetas nya miljömål fram. De övergripande miljömålen är sedan tidigare:  

1. Vår resursförbrukning i form av elenergi, fossil energi och kemikalier skall effektiviseras 
2. Avfallsmängderna skall minska 
3. Återvinningsbart material i säck och kärl ska minska 
4. Farligt avfall i säck och kärl ska minska 
5. Lakvattnets påverkan på miljön ska minimeras 

Miljömålsuppfyllelse för miljömål 1 och 5 redovisas nedan. 

1. Inom miljömål 1 ingår att Renhållningsverksamhetens miljöpåverkan från egna transporter ska 
minska. Detta miljömål är uppfyllt i och med att alla transporter är fossilfria.  
Drivmedelsförbrukningen följs dock upp regelbundet och relateras till körlängd för 
renhållningsfordonen och tid för arbetsmaskiner inom deponin: 

 2017 2018 2019 Förändring 
2018/2019 

Sopbilar liter/mil  5,52 5,71 5,20 - 0,51 

Last- och grävmaskiner liter/h 11,53 10,76 11,36 + 0,50 

Förändring totalt %    + 0,55 

Kommentar:  
Under hela 2019 har Renhållningsverksamheten varit fortsatt fossilfri. Under 2020 fortsätter arbetet 
med att kravställa att även alla entreprenörer skall vara fossilfria. 

 

5. Miljömål 5 följer upp prestandan på lakvattenreningsanläggningen genom uppföljning av 
reduktionen av Ntot. Reduktionen skall vara minst 50% räknat som årsmedelvärde: 

 2016 2017 2018 2019 

Reduktion Tot-N % 55,2 50,6 61,6 68,1 

Marginal till gränsvärde     

 

Miljömålet har uppfyllts. 
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12. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
4 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  
 

Verksamheten går ut på att hantera andra verksamheters avfall. 

 

13. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller 
människors hälsa 
4 § 15. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts löpande med syfte att minska sådana risker som kan 
ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 
  

Egenkontrollen har inte föranlett några betydande åtgärder under 2019, utöver det som redovisats 
under punkt 9 och 10.  

 

 

Bilageförteckning  
 

1. Miljökontroll Långtå avfallsanläggning 

2. Mottaget avfall Långtå avfallsanläggning 

 

  
 
Miljörapport för Långtå avfallsanläggning 
Söderhamn 2020-03-19 
 
 
Veronica Henriksson 
Verksamhetschef Vatten och Renhållning 
Söderhamn NÄRA AB 
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BILAGA 2 MOTTAGET AVFALL LÅNGTÅ AVFALLSANLÄGGNING 2019 
 
Mottaget avfall som behandlats på Långtå avfallsanläggning 
 
 

Avfallsslag Varunr Mottagare Antal ton 2019 

Osorterat industriavfall 1 Sorteringsanläggning Långtå 418 

Osorterat bygg- och rivningsavfall 2 Sorteringsanläggning Långtå 1 273 

Verksamhetsavfall från ÅVC 12 Sorteringsanläggning Långtå 47 

Grovavfall från hushåll och 

bostadsrättsföreningar 

14, 22, 

23 

Sorteringsanläggning Långtå 67 

Grovavfall från ÅVC 15 Sorteringsanläggning Långtå 1 078 

Avvattnat slam för kompostering 35 Komposteringsyta Långtå 3 264 

Oavvattnat slam för avvattning och 

kompostering 

30 Frystorkbäddar Långtå 317 

Övrigt slam 33 Frystorkbäddar Långtå 169 

Fett från fettavskiljare 92 Frystorkbäddar/Komposterings

anläggning Långtå 

85 

Grönflis  För kompostering av 

avloppsslam 

1 112 

Hästgödsel 83 För kompostering av 

avloppsslam 

1 026 

Impregnerat virke 9, 64 SAKAB 219 

SUMMA 9 075 

 
 
 
Mottaget avfall som omlastas och transporteras till annan ort för slutligt omhändertagande 
 

Avfallsslag Varunr Mottagare Antal ton 2019 

Hushållsavfall, brännbart till förbränning  Bollnäs värmeverk 5 861 

Utsorterat matavfall 86 Biogasframställning, Ekogas 676 

Brännbart grovavfall 89(ref BORAB), 

21, 27 
BORAB, Bollnäs värmeverk  3 876 

Metallskrot 
- varav metallskrot från ÅVC 

 
16 

Stena 1 239 
751 

Bränsleflis tillverkat av rivningsvirke och 
övrigt träavfall 
- varav bränsleflis från hushåll 
- varav bränsleflis från verksamheter 

 
 
63 
82 
 

Söderhamn Nära, verksamhet 
Värme 

3 337 
 
1 792 
1 545 
 

Latrin  BORAB för kompostering 20 

Oljerester 91, 93, 
160 

Suez 490 

Farligt avfall utom olja  Suez 54 

Elektronikskrot, diverse elektronik  Elkretsen 159 

Stora vitvaror  Elkretsen 288 

Ljuskällor och lysrör  Elkretsen 6,5 

Blybatterier  Stena 44 

Osorterat elavfall  Stena 29 

Batterier   Elkretsen 6,6 

 
Avfallsslag 

 
Varunr 

 
Mottagare 

 
Antal ton 2019 
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Däck  Svensk däckåtervinning 216 

Glas inklusive lagring FTI  Svensk glasåtervinning 246 

Papper och tidningar mm  Stena Returpapper 480 

Well och kartong  FNI 115 

Well och kartong  Stena Returpapper 811 

Metallförpackningar  FNI  18 

Metallförpackningar  42 Stena Recycling  12 

Plastförpackningar  FNI 91 

Plastförpackningar  FTI 0 

SUMMA 18 075 
 
 

Invägt avfall som deponeras på Långtå 

 

Avfallslag Varunr Tillstånd Antal ton 2019 

Invägd deponirest från verksamheter och 
andra kommuner 

5,24,25,
50,51, 
52,54 

10 000 ton/år  5 020  

Deponirest grovavfall från industri och 
verksamheter 

Del av 
54 

- 251 

Deponirest grovavfall hushåll 53, del 
av 54 

 600 

Slaktavfall  15 ton/år 2,6 

Asbest  300 ton/år 218 

SUMMA 6 091 
 
 

Invägt avfall som kommer att användas som konstruktionsmaterial inom anläggningen 
 

Avfallsslag Varunr Antal ton 2019 

Aska 60, 62 2 406 

Vägunderhåll/Konstruktionsmaterial 84 1 655 

Schaktmassor  0 

Saneringsmassor  0 

SUMMA  4 061 
 
 

Mottaget farligt avfall  
 

Avfallslämnare Avfallsslag EWC-kod Varunummer Mängd kg 
2019 

Diverse lokala företag Asbest och Eternit 17 06 05* 70, 72 138 360 

BORAB Asbest och Eternit 17 06 05* 71 79 820 

Diverse lokala företag inkl. ÅVC Impregnerat virke 17 09 03* 9, 64 218 640 

Diverse lokala företag Flytande N.O.S 13 05 07* 91 456 780 

Diverse lokala företag Oljeskadade massor 17 05 03* 93 32 920 

Diverse företag Färgrester 08 01 11* 163, 167 213 

Diverse lokala företag Oljeavfall fast 19 02 09* 174 0 

Diverse lokala företag Oljefilter 16 01 07* 170 0 

 

  
 



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Långtå dep.plats(2182-122) år: 2019 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

0 Återvinnin
g-extern

Avfall, ej
FA

15104 t/år M WEIGH
WEIGH

  Vägd på
krönt våg

- Totalt Ut

1 Bortskaffa
nde-extern

FA 927 t/år M WEIGH
WEIGH

  Vägd på
krönt våg

- Totalt Ut

Inlämnad: 2020-03-19 16:00:16

Version: 1 1 / 1
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MILJÖRAPPORT

Bygg- och rivningsavfall För Långtå dep.plats(2182-122) år: 2019 version: 1

Mottaget avfall
Kod Avfallsnamn Värde (ton) Kommentar Hanteringskod Hantering
17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det

som anges i 17 09 01–17 09 03
1273,00 R 99 Återfyllnad och utfyllnad (extrakod som införts

för denna rapportering se vägledning
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