1 (15)
2394.5.0871

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR AVGRÄNSNINGSSAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN

1. BAKGRUND
Miljöbolaget i Svealand AB bedriver tillståndspliktig avfallshanteringsverksamhet vid den
s.k. Storforsdeponin i Storfors kommun, Värmlands län. Verksamhet har bedrivits vid
anläggningen sedan 1970-talet och består av nio etapper, varav samtliga utom etapp 1 och
etapp 2 respektive etapp 8 och 9 är sluttäckta. Sluttäckning pågår kontinuerligt av de delar
av etapperna 8 och 9 där det inte längre återstår någon tillståndsgiven kapacitet för
deponering. Etapperna 3-7 är sluttäckta i enlighet med deponeringsförordningens krav.
Samtliga befintliga deponietapper (1-9) är lokaliserade söder om områdets
grundvattendelare, vilket innebär att det befintliga deponiområdet i sin helhet dräneras
söderut mot Mögsjön.

För nuvarande verksamhet gällande miljötillstånd har meddelats av Vänersborgs tingsrätt,
miljödomstolen genom domar den 12 september 2003 (mål nr M 110-00), den 30
september 2003 (mål nr M 131-02), den 22 augusti 2008 (mål nr M 3-08), den 27 januari
2011 (mål nr M 2148-18) samt den 9 oktober 2013 (mål nr M 1502-13).

Utöver de bestämmelser som följer av gällande miljötillstånd bedrivs verksamheten i
enlighet med gällande kontrollprogram och allmänt tillämpliga bestämmelser, såsom
Naturvårdsverkets mottagningskriterier NFS 2004:10. Följaktligen kontrolleras varje
inkommande avfallstransport okulärt vid ankomst till anläggningen samt granskas
transportdokumentationen. Transporter som innehåller avfall som inte får tas emot vid
anläggningen avvisas. Detsamma gäller om transportdokumentationen inte uppfyller
tillämpliga krav. Samtliga transporter till anläggningen dokumenteras skriftligt i enlighet
med vad som följer av författningskrav. Lakvattenmängder och dess sammansättning
kontrolleras löpande enligt gällande kontrollprogram. Föroreningsinnehållet analyseras
vid externt ackrediterat laboratorium.

Deponietapperna 8 och 9 når inom kort maximal tillståndsgiven mängd. Miljöbolaget har
därför vid Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen mål nr M 3920-15 ansökt om
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tillstånd enligt miljöbalken till anläggande av sammanlagt tre nya deponietapper (10,
11:1-2 samt 12) samt emottagande av sammanlagt högst 900 000 ton farligt avfall. Markoch miljödomstolen har avslagit ansökan, bl.a. med hänvisning till ansökans omfattning.
Bolaget har överklagat avgörandet till Mark- och miljööverdomstolen, vilken inte avgjort
målet.

För det fall Mark- och miljööverdomstolen inte ändrar mark- och miljödomstolens dom
och lämnar tillstånd i enlighet med ingiven ansökan överväger Miljöbolaget att, med
ledning av avslagsgrunderna i mark- och miljödomstolens avgörande, ansöka om tillstånd
enligt miljöbalken till en avsevärt mindre verksamhet än vad som prövats av mark- och
miljödomstolen.
Miljöbolaget har därför – jämlikt kraven i 6 kap. 29 § miljöbalken och 8 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966) samt länsstyrelsens i Värmland län
tillkommande krav – låtit ta fram detta samrådsunderlag för avgränsningssamråd avseende
den mindre verksamhet till vilken Miljöbolaget nu överväger att söka tillstånd enligt
miljöbalken. För att underlätta för läsaren att konstatera att underlaget motsvarar
författningskraven korresponderar rubriksättningen nedan med de krav som återfinns i
ovannämnda lagrum på sådant samrådsunderlag.

A. Adminstrativa uppgifter
Verksamhetsutövare:
Miljöbolaget i Svealand AB, 556603-3162
Box 44
688 31 Storfors

Anläggningsnummer:
1760-128

Kontaktperson:
Advokaten Björn Hellman
Advokatfirman Åberg & Co AB
Box 16 295
103 25 Stockholm
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E-post: bjorn.hellman@adv-aberg.se
Telefon: 08-696 95 85/070-770 77 82

B. Verksamhetens lokalisering (6 kap. 29 § miljöbalken samt 8 § tredje punkten
miljöbedömningsförordningen)
Verksamheten avses lokaliseras inom fastigheterna Storfors Storfors 1:189 och Filipstad
Kroppa 1:22. Fastigheten Storfors 1:189 nyttjas sedan 1970-talet för
avfallshanteringsverksamhet. De båda nya deponietapperna samt sorteringsytan avses
lokaliseras i fastighetens norra del. Avståndet mellan de nya deponietapperna och de
närmaste befintliga etapperna bedöms komma att uppgå till omkring 25 meter.

Översiktskarta över Storfors Storfors 1:189 samt Filipstad Kroppa 1:22 och
omgivande områden
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Verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet är beläget inom sekundär skyddszon för Vargtorpets vattentäkt.
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsföreskrifter har emellertid inte vunnit laga kraft
utan är för närvarande föremål för regeringens överprövning.
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Enligt de överklagade vattenskyddsföreskrifterna uppställs, såvitt här är av intresse,
tillståndsplikt för upplag av och deponering av avfall. Inom ramen för prövningen av
verksamhetens lokalisering kommer verksamhetens eventuella påverkan på
vattenskyddsområdet att prövas. Miljöbolagets bedömning är att verksamheten inte
kommer att medföra någon märkbar påverkan på vattentäktens kvalitet, främst p.g.a.
utsläppen från verksamheten bedöms bli av helt ringa omfattning samt de geologiska
förhållandena och det stora avståndet mellan verksamhetsområdet och uttagspunkten (ca
4 000 meter).

C. Verksamhetens omfattning (6 kap. 29 § miljöbalken och 8 § första punkten
miljöbedömningsförordningen)
Tillstånd enligt miljöbalken övervägs sökas till
-

befintliga deponietapper;

-

anläggande av två nya deponietapper, en för icke-farligt avfall och en för farligt avfall,
samt att vid etapperna ta emot, sortera, förbehandla, återvinna och bortskaffa
sammanlagt högst 350 000 ton avfall, varav högst 250 000 ton farligt avfall och
100 000 ton icke-farligt avfall, dock som högst 70 000 ton avfall årligen.

Tillstånd enligt ovan övervägs att sökas för de avfallsslag som angetts i bilaga 1. Enligt nu
gällande miljöprövningsförordning bör verksamheten således omfattas av bl.a. 29 kap.
23 § miljöprövningsförordningen, vilket medför att verksamheten är en s.k.
industriutsläppsverksamhet. Tillsynsmyndigheten kommer inom ramen för tillsynen
jämlikt 26 kap. miljöbalken att slutligt klassa verksamheten sedan eventuellt miljötillstånd
meddelats.

Avfall som avses tas emot
Det avfall som avses tas emot vid anläggningen anges i bifogad bilaga 1.

Eftersom förorenade jordar och metallhaltiga slam från ytbehandling mängdmässigt
förväntas utgöra dominerande avfallsslag även i de två nya deponietapperna finns det
ingen anledning att anta att lakvattnets innehåll av metaller och organiska ämnen
nämnvärt skulle skilja sig från de befintliga deponietapperna. Andelen vattenlösliga och
via grundvatten spridningsbenägna metaller kan således förväntas vara låg i lakvattnet
från de nya deponietapperna.
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Beträffande glasavfall, vilket förväntas utgöra dominerande fraktion i avfallskod 1702,
finns omfattande totalhaltsanalyser och laktester utförda från det s.k. Glasrikesprojektet i
södra Småland. Eftersom glas tillverkas i smältugnar under uppvärmning till mycket höga
temperaturer destrueras eller förångas på ett tidigt stadium eventuella organiska
föroreningsämnen. Analyserna från glasrikeprojektet visar att glasavfallets
föroreningsinnehåll helt domineras av metaller med bly, zink och arsenik som
dimensionerande metallelement. Även om totalhalterna av dessa metaller ofta är höga
visar laktester utförda på grövre glasfraktioner (D>2mm) att metallutlakningen är så pass
liten att glasavfallet uppfyller lakningskriteria för att läggas på en deponi för icke-farligt
avfall. Metallhalterna i lakvatten från finkrossat glas underskrider med få undantag
gällande utlakningskriteria för avfall som tillåts läggas på deponier för farligt avfall enligt
NFS 2004:10.

Organiska ämnen i betongavfall är, i den mån de alls föreligger, som regel högmolekylära
(PAH, pentaklorfenol m.fl.) med låg vattenlöslighet och således liten benägenhet för
spridning via mark eller grundvatten. Laktester och totalhaltsanalyser utförda på äldre
betongrester med inslag av organiska ämnen visar att föroreningsinnehållet och
utlakningen av både metaller och organiska ämnen är så låga att de inte anses utgöra något
hinder för återvinning av betongrester i anläggningsarbeten i enlighet med
Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

Eftersom bottenaskor och slagg från förbränningsanläggningar härrör från förbränning av
avfall vid mycket höga temperaturer, som regel inom intervallet 900oC - 1 500oC, har det
organiska innehållet destruerats. Det kvarvarande föroreningsinnehållet utgörs därför
närmast uteslutande av metaller och andra oorganiska ämnen. Detta bekräftas av GC-MSscreeninganalyser (totalhaltsanalyser) utförda på pann- och bottenaskor från
avfallsförbränning, vid vilka organiska föroreningar, i den mån de alls detekteras,
föreligger i halter underskridande MKM- eller KM-värden enligt Naturvårdsverkets
riktvärden för förorenade områden.

Bottenaskor och slagg har dessutom testats vid forskningsstudier avseende möjligheterna
att nyttiggöra dessa avfall/restprodukter som sluttäckningsmaterial på deponianläggningar.
Resultaten från ett flertal olika studier, utförda såväl i fält- som i laboratorieskala, är att
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även om totalhaltsinnehållet av metaller är högt så är metallutlakningen låg-måttlig. Tester
utförda av IVL/Svenska Miljöinstitutet 2005-2006 på en rad restprodukter, bl.a.
bottenaskor och slagg från förbränning av biobränsle och grönlutslam från
pappersmassaindustri, visar att lakvattenhalterna av typiska metallelement som arsenik,
nickel, kadmium och zink vid både ytutlakningsförsök och kolonntester är i nivå med
”måttliga halter” för icke-föroreningspåverkade sjöar och vattendrag enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för ytvatten.

Grönlutslam uppkommer i sulfatmassabrukens återvinningssystem. Flisen kokas i en
vätska (vitlut) varvid natriumhydroxid och natriumsulfat återvinns genom att kokvätskan
först indunstas och därefter förbränns vid en temperatur överstigande 1 000oC. Den smälta
som därvid uppkommer löses upp och blandas med släckt kalk varvid grönlutslam
avskiljs. Som framgår härrör grönlutslam från en förbränningsprocess vid vilken höga
temperaturer tillämpas, vilket innebär att i praktiken allt organiskt material (även
tyngre/högmolekylära organiska föroreningsämnen) destruerats. Tester utförda av
IVL/Svenska Miljöinstitutet 2005-2006 på en rad restprodukter, bl.a. grönlutslam från
pappersmassaindustri, visar att lakvattenhalterna vid kolonntester och ytutlakningsförsök
av typiska metallelement som arsenik, nickel, kadmium och zink är i nivå med ”måttliga
halter” för icke-föroreningspåverkade sjöar och vattendrag.

Sammanfattningsvis härrör de nya avfallstyper som kommer tas emot vid
deponianläggningen i huvudsak från olika typer av förbrännings- eller
uppvärmningsprocesser. Det innebär att det organiska innehållet på ett tidigt stadium
destruerats eller förångats. Det kvarvarande föroreningsinnehållet utgörs därför, precis
som i de befintliga deponietapperna, av metaller och andra oorganiska ämnen.
Metallhalterna kan utifrån tillgängliga studier förväntas vara ungefär i nivå med de som
idag uppmäts i lakvatten från befintliga deponietapper.

Avfall som inte härrör från förbränningsprocesser, som t.ex. betong, kan eventuellt
innehålla rester av organiska ämnen. Studier utförda på äldre betongrester visar emellertid
att föroreningsinnehåll och utlakning av både metaller och organiska ämnen är så pass
låga att de inte anses utgöra något hinder för återvinning av betongrester i
anläggningsarbeten utifrån Naturvårdsverkets handbok 2010.1.
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Tilläggas bör att samtliga deponiavfall måste uppfylla deponeringsförordningens krav på
en högsta organisk halt av 5% vid IFA-deponin och 6% vid FA-deponin. Eftersom
naturliga inslag av organogent respektive elementärt kol kan bidra med TOC-halter upp
till 5% är utrymmet för organiska föroreningar litet och i vissa fall obefintligt. Liksom för
de befintliga avfallsslagen – förorenade jordar och metallhaltiga slam från ytbehandling –
bedöms därför metaller vara dimensionerande för avfallets föroreningsinnehåll också i
lakvattnet från de nya/planerade deponietapperna.

D. Verksamhetens utformning (6 kap. 29 § miljöbalken och 8 § första punkten
miljöbedömningsförordningen)
De nya deponierna kommer att anläggas så att de uppfyller de omfattande tekniska och
miljömässiga krav som ställs på deponier för farligt avfall respektive icke-farligt avfall
och som följer av förordningen (2001:512) om deponering av avfall. System för insamling
av dag- och lakvatten kommer att anläggas liksom vidtas andra rimliga skyddsåtgärder
som behövs för att verksamheten ska medföra acceptabla miljöeffekter. Med hänsyn till
föreliggande geologisk barriär bedöms deponietapperna inte behöva utrustas med
konstgjord geologisk barriär. Inom ramen för den fortsatta miljöbedömningen avser
bolaget utreda möjligheterna att anlägga lokal reningsanläggning för förorenade vatten.
Även förutsättningarna för transport av förorenade vatten till externa
behandlingsanläggningar kommer att utredas. Deponietapperna 1 och 2 avses, i syfte att
minska mängden förorat vatten, förses med sluttäckning som uppfyller
deponeringsförordningens krav för deponier för farligt avfall. Sättningsmätningar avses
genomföras på samma sätt som för nuvarande verksamhet, d.v.s. genom återkommande
inmätning av deponierna vilken sedan jämförs med tidigare inmätta resultat.

Verksamheten vid de nya deponietapperna avses bedrivas på samma sätt som vid
nuvarande etapp 9. Avfall som ankommer till anläggningen och dess dokumentation
kommer således att före mottagning kontrolleras i enlighet med gällande miljötillstånd och
de krav som följer direkt av tillämplig författning. Efter mottagning kan avfallet behöva
genomgå förbehandling, t.ex. sortering eller finfördelning. Även annan förbehandling kan
behövas, t.ex. i form av stabilisering. Återvinning av avfall kan ske inom anläggningen
t.ex. genom användande av avfall för konstruktionsändamål.
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I möjligaste mån avses inkommande avfall läggas in direkt i någon av de nya
deponietapperna. Deponering kan även ske kampanjvis. Omedelbart efter inpackning
försluts tippsåret med hjälp av temporär tätduk. Vid behov kan avfallet också tillfälligt
lagras vid anläggningen i avvaktan på deponering. Lagring avses ske på den sorteringsoch förbehandlingsyta om cirka 2 500 kvadratmeter som anläggs centralt inom det
befintliga deponiområdet samt på för deponering ännu ej ianspråktagna deponiytor. Både
sorteringsytans och de nya deponietappernas bottenkonstruktioner utgörs av täta och
hårdgjorda underlag med möjlighet till uppsamling av eventuellt förorenat vatten. Vid
behov kan det inkommande avfallet befuktas lätt för att minimera damning och
stoftspridning. Olika avfallsslag avses hållas åtskilda vid lagring med hjälp av
materialseparerande geotextil/fiberduk. Sorteringsytan lokaliseras på naturlig mark och
kommer inte i någon del att underlagras av sedan tidigare deponerat avfall. Liksom vid de
nya deponietapperna kommer det vid sorterings- och förbehandlingsytan att finnas
möjlighet till uppsamling och kontroll av uppsamlat förorenat vatten.

Vidtagna försiktighetsmått vid deponering kan sammanfattas enligt följande:
•

Deponering sker kampanjvis eller omgående i samband med ankomst.

•

Inpackning sker vid lämplig väderlek för att minimera damning och stoftspridning och
föroreningsspridning via vatten.

•

Vid behov befuktas torra och damningsbenägna massor lätt före inpackning.
Eventuellt används stofthämmande medel, t.ex. lignosulfonat.

•

Likartade avfallsslag samdeponeras i mån av plats/möjlighet.

•

Endast stabila/icke-reaktiva avfall deponeras.

Verksamhetens utformning kommer närmare att utvecklas i den till ansökan hörande
tekniska beskrivningen.

E. De miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre
händelser (6 kap. 29 § miljöbalken)
Avfallshanteringsverksamheten kommer i sig själv eller till följd av yttre händelser
medföra negativa miljöeffekter i form av bl.a. transporter, buller, damning, utsläpp av
dag- och lakvatten med i huvudsak metallhaltigt föroreningsinnehåll. Mindre troliga
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negativa miljöeffekter som verksamheten kan ge upphov till är brand och utsläpp av
drivmedel vid läckage från arbetsfordon.

Således bedöms miljöeffekterna huvudsakligen kunna innebära påverkan på mark, jord,
vatten och luft. Genom att skyddskraven i bl.a. deponeringsförordningen följs erhålls dock
ett ändamålsenligt skydd mot de negativa miljöeffekterna. Som framgår av detta
avgränsningssamrådsunderlag avses även ett stort antal andra skyddsåtgärder att föreslås.

Som exempel på miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra till följd av yttre
händelser kan nämnas översvämning, t.ex. som en följd av förväntade klimatförändringar.
Riskerna för sådana negativa miljöeffekter, samt förslag till ändamålsenliga
skyddsåtgärder, kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Under den tid då de nya deponietapperna anläggs bedöms de negativa miljöeffekterna
främst bestå i transporter, buller och damning. Lämpliga skyddsåtgärder för att mildra de
negativa miljöeffekterna under denna fas kan t.ex. vara begränsning av arbetstider samt
befuktning.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga negativa miljöeffekter, under såväl anläggningssom driftsfas, bli små och begränsade till verksamhetsområdet och dess närområde. En
fullständig redovisning av miljöeffekterna kommer att utredas inom ramen för den
fortsatta miljöbedömningen och redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som
upprättas efter genomfört avgränsningssamråd.

Inom ramen för det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer även
ingående att utredas vilken påverkan verksamheten kan ge på gällande
miljökvalitetsnormer. Miljöbolagets uppfattning är för närvarande att verksamheten – med
hänsyn till föreslagen lokalisering – endast kan tänkas medföra påverkan på fastställda
miljökvalitetsnormer för vatten. De vattenförekomster som därvid kan tänkas beröras är
Mögsjön och Östersjön. Miljöbolaget kommer att utföra kompletterande provtagningar
och analyser av lakvatten från bolagets anläggning med avseende på en rad organiska
ämnen, samt på de metaller som inte ingår i det ordinarie egenkontrollprogrammet för
anläggningen. Miljöbolaget kommer med dessa analyser som grund, och utifrån tidigare
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resultat, att genomföra miljöbelastningsberäkningar för att klarlägga verksamhetens
eventuella framtida påverkan på berörda recipienter respektive vattenförekomster.

Verksamheten bedöms främst bidra till förbättrade möjligheter att nå miljömålen giftfri
miljö, god bebyggd miljö samt levande sjöar och vattendrag.

F. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (6 kap. 29 § miljöbalken)
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskrivas och utredas bl.a. verksamhetens
eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha
betydelse för miljöbedömningen, alternativa lösningar, miljöeffekter, skyddsåtgärder, en
redogörelse för genomförda samråd och vad som kommit fram i samråden samt en icketeknisk sammanfattning.

G. Rivningsarbeten, om sådana kan förutses (8 § andra punkten
miljöbedömningsförordningen)
Några rivningsarbeten kan i nuläget inte förutses.

H. Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade (8 § fjärde punkten
miljöbedömningsförordningen)
Deponiområdet är lokaliserat till den övre delen av en dalgång där lera och silt
tillsammans med sandig-siltig morän utgör dominerande ytjordarter. Den hydrauliska
konduktiviteten i underliggande jordlager är låg. Närmaste permanentboende är beläget
omkring ca 500 meter från deponiområdet, vilket omges av skog. Omkring en halv
kilometer från deponiområdet finns sjön Östersjön.

Mot ovanstående bakgrund bedöms miljön i de områden som kan antas bli påverkade vara
mycket lämplig för den aktuella verksamheten och således relativt okänslig för den
aktuella verksamheten. Det visas även av att omgivningspåverkan från den sedan 1970talet bedrivna avfallsverksamheten är ytterst begränsad.
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I. Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat (8 § femte punkten
miljöbedömningsförordningen)
Verksamheten kommer att medföra att ytor iordningställs för avfallshantering. Inom det
området kan miljön således antas bli betydligt påverkad. Påverkan minskar emellertid
allteftersom sluttäckning sker.

J. De betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i
sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns
tillgängliga (8 § sjätte punkten miljöbedömningsförordningen)
De miljöeffekter av mer betydande omfattning som på nuvarande stadium bedöms kunna
uppkomma som en följd av verksamheten är buller- och trafikstörningar samt
iordningsställande av ytor för avfallshanteringsverksamheten.

K. Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa
miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga (8 § sjunde
punkten miljöbedömningsförordningen)
Utöver vad som ovan redovisats kan som exempel på skyddsåtgärder som planeras
nämnas hårdgörning av ytor, särskilda öppettider samt system för uppsamling av dag- och
lakvatten. Behovet av skyddsåtgärder avses ingående utredas inom ramen för den fortsatta
miljöbedömningen och redovisas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

L. Den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden
gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas (8 § åttonde
punkten miljöbedömningsförordningen)
Verksamheten medför per definition betydande miljöpåverkan eftersom det är fråga om
tillstånd enligt miljöbalken till bl.a. tillförande av mer än 10 000 ton farligt avfall per
kalenderår (29 kap. 23 § miljöprövningsförordningen [2013:251] och 6 § första stycket
första punkten miljöbedömningsförordningen [2017:966]).

M. Uppgift om att undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket andra punkten
miljöbalken inte har skett (6 kap. 30 § tredje stycket miljöbalken)
Undersökningssamråd jämlikt 6 kap. 24 § första stycket andra punkten miljöbalken har
inte skett eftersom verksamheten per definition kan antas medföra betydande
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miljöpåverkan. Undersökningssamråd behöver då inte ske (6 kap. 23 § andra stycket andra
punkten miljöbalken).

2. SYNPUNKTER
Miljöbolaget är tacksamt för synpunkter på den övervägda verksamheten senast den 26
mars 2019.

Synpunkter lämnas per e-post till bjorn.hellman@adv-aberg.se alternativt per vanlig post
till advokaten Björn Hellman, Advokatfirman Åberg & Co AB, Box 16 295, 103 25
Stockholm.

Frågor besvaras av Björn Hellman, antingen efter e-post eller brev på ovanstående adress
alternativt per telefon 08-696 95 85/070-770 77 82.

3. DEN FORTSATTA PROCESSEN
Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda
som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga
statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av
verksamheten eller åtgärden. Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden
ska se till att de som ingår i samrådskretsen kan ta del av ett samrådsunderlag.
Avgränsningssamrådsmöte har skett med länsstyrelsen den 15 februari 2019.

Avgränsningssamrådet kommer att annonseras genom införande av annonser i tidningarna
Nya Wermlands-Tidningen, Karlskoga Tidning, Filipstadsposten samt Värmlands
Folkblad. Detta samrådsunderlag kommer att finnas tillgängligt på Miljöbolagets hemsida
(www.miljobolaget.se) samt sändas till nedanstående myndigheter och allmänhet:

Länsstyrelsen i Värmland
Boverket
Sverige geologiska undersökning
Statens geotekniska institut
Försvarsmakten
Storfors kommun
Myndighetsnämnden i Storfors och Karlskoga kommun
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Karlskoga kommun
Filipstads kommun
Naturvårdsverket
Trafikverket
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturskyddsföreningen i Värmland
Bergslagens räddningstjänst
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening
Bergvik Skog Väst AB (ägare av fastigheterna Filipstad Kroppa 1:22, Filipstad Asphyttan
1:249 samt Storfors Storfors 1:10 och Storfors Bjurbäckshyttan 2:1)

Bo Wåhlund och Ester Wåhlund (ägare av fastigheten Filipstad Kroppa 1:99)

Leif Kärnström och Britta Kärnström (ägare av fastigheten Filipstad Kroppa 1:120)

Maud Pettersson (ägare av fastigheten Filipstad Kroppa 1:134)

Jaako Hissa (ägare av fastigheten Filipstad Kroppa 1:111)

Inger Holmblad och Carl Holmblad (ägare av fastigheten Filipstad Backa 1:2)

Hans Höglund och Gun Höglund (ägare av fastigheten Filipstad Kroppa 1:100)

Jukka Valjus och Anne-Charlotte Wandha Ekström (ägare av fastigheten Storfors Västra
Jordkullen 3:1)

Leif Salomonsen och Anne Skarland (ägare av fastigheten Storfors Västra Jordkullen 1:3)

Efter genomfört avgränsningssamråd och under detta ev. inkomna synpunkter avser
Miljöbolaget besluta om arbetet med den fortsatta miljöbedömningen jämlikt 6 kap.
miljöbalken ska fortsätta. Om arbetet fortsätts kommer bolaget att under våren 2019 låta
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utarbeta till ansökan hörande handlingar, bl.a. miljökonsekvensbeskrivning, teknisk
beskrivning och statusrapport, samt inge ansökan till mark- och miljödomstolen för
prövning.

För Miljöbolaget i Svealand AB

Björn Hellman
Advokat

