Stadsbyggnadskontoret

Soptippar i Indal/Liden/Holm
Kommunen ansvarar över arbetet med att hantera gamla soptippar i enlighet med Sundsvalls kommuns
avfallsplan. Bland annat tar vi hänsyn till närhet till boende och verksamheter samt närhet till
vattendrag. Du kan läsa om avfallsplanen på: www.sundsvall.se/avfallsplan.

Pågående arbeten
Indals soptipp
Indals soptipp var i drift fram till och 1975. Det är
oklart när tippen startade men Indals-Lidens kommun
köpte marken 1968 av en privatperson och någon
verksamhet hade inte bedrivits på platsen före dess.
Enligt en inventering från 1984 tippades enbart
hushållsavfall vid tippen. Tippen har undersökt och
bedöms tillhöra MIFO riskklass 2*. Under 2016
utfördes kompletterande undersökningar. Vi planerar
att åtgärda tippen under 2018/2019.

Lidens soptipp
Enligt Sundsvalls kommuns inventering från 1984
av äldre avfallsupplag, framgår att verksamheten på
platsen skulle ha avslutats 1974 och att soptippen
användes för hushållsavfall. Det skall även ha
funnits en brännugn på platsen. Det finns inga
uppgifter om när verksamheten startade. Tippen har
undersökts och bedöms tillhöra MIFO riskklass 2*.
Under 2016 genomfördes kompletterande undersökningar. Vi planerar att åtgärda tippen under
2018/2019.

*När vi arbetar med att återställa gamla soptippar klassar vi dem enligt MIFO, Metodik för inventering av förorenade områden. MIFO
har en klassning som går från 1-4 där 1 är mest förorenad. Mer information om denna metodik hittar du på: www.naturvardsverket.se

För mer information och dokumentation
Sven-Åke Westman, projektledare
Mark- och exploateringsavdelningen
telefon 060-19 12 66
e-post sven-ake.westman@sundsvall.se
www.sundsvall.se/saneringsarbeten
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Dackebrännans bil- och soptipp
I juli 1973fick Indals-Lidens kommun tillstånd av
Länsstyrelsen i Härnösand att deponera bilvrak och
avloppsslam på fastigheten. I beslutet står att max
200 bilar får deponeras på platsen och att
bilvrakshanteringen huvudsak skulle ske under
1973. Deponering fick ske först efter det att bilarna
tömts på oljor, bilbatterier och att en traktor
sammanpressat dem. Bilarna skulle samlas in från
olika delar av Indals-Lidens kommun. Senare
uppgifter till Miljökontoret och Stadsbyggnadskontoret (via intervjuer av personer som arbetet
med bildemonteringen), bekräftar att arbetet i
huvudsak har gått till väga som beskrivits i anmälan
även om vissa avvikelser skett.

Östbyns soptipp
Uppgifterna om Östbyns soptipp i Holm är knapphändiga. Enligt inventering från 1984 i Sundsvalls
kommuns, avslutades verksamheten vid soptippen
1971. Enligt samma källa tippades hushållsavfall
vid tippen.
Tippen har undersökt i omgångar och bedöms
tillhöra MIFO riskklass 2*. Kompletterande undersökningar genomfördes under 2016. Vi planerar att
åtgärda tippen under 2018/2019.

I en skrivelse från Miljökontoret från 2002 framgår
att slamdeponeringen fortsatte från 1973 ända fram
till och med 1999. Efter 1999 kördes slammet från
trekammarbrunnar till Fillans avloppsreningsverk.
Verksamheten bedrevs först av Indals-Lidens
kommun (sedermera Sundsvalls kommun) för att
senare övergå i Reko Sundsvalls regi (del av
Sundsvalls kommuns avfallsbolag).
Tippen har undersökt i flera omgångar och bedöms
tillhöra MIFO riskklass 3*. Under 2016 genomfördes
kompletterande undersökningar att utföras. Vi planerar
att åtgärda tippen under 2018/2019.

*När vi arbetar med att återställa gamla soptippar klassar vi dem enligt MIFO, Metodik för inventering av förorenade områden. MIFO
har en klassning som går från 1-4 där 1 är mest förorenad. Mer information om denna metodik hittar du på: www.naturvardsverket.se

För mer information och dokumentation
Sven-Åke Westman, projektledare
Mark- och exploateringsavdelningen
telefon 060-19 12 66
e-post sven-ake.westman@sundsvall.se
www.sundsvall.se/saneringsarbeten
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Avfärdade soptippar
Glömsta soptipp (Indal)
Enligt Sundsvalls kommuns inventering från 1984,
avslutades verksamheten vid soptippen 1968. Enligt
samma källa tippades hushållsavfall vid tippen. I gamla
flygbilder över området framgår att tippning av avfall
pågick 1956 och den övertäcktes och avslutades 1975.
Stora delar av tippen grävdes bort i samband med att
Indalsvägen byggdes om kring 1990. Det som finns
kvar har undersökts och tippen bedöms tillhöra MIFO
riskklass 4*. Stadsbyggnadskontoret planerar inga fler
undersökningar eller åtgärder för området.

Gimåfors soptipp (Holm)
Uppgifterna om soptippen i Holm är knapphändiga.
Enligt Sundsvalls kommuns inventering från 1984
tippades hushållssopor men det finns inga uppgifter om
när tippen startade eller avslutades. Sett till flygbilder
är det troligt att verksamheten startade under 1960-talet
och avslutades i början av 1970-talet. Det har varit
begränsad verksamhet på platsen.
Tippen har undersökt i flera omgångar och bedöms
tillhöra MIFO riskklass 4*. Stadsbyggnadskontoret
planerar inga fler undersökningar eller åtgärder för
området. Löst liggande skrot städas bort under
2018/2019 i samband med åtgärder för andra tippar i
närområdet.

*När vi arbetar med att återställa gamla soptippar klassar vi dem enligt MIFO, Metodik för inventering av förorenade områden. MIFO
har en klassning som går från 1-4 där 1 är mest förorenad. Mer information om denna metodik hittar du på: www.naturvardsverket.se

För mer information och dokumentation
Sven-Åke Westman, projektledare
Mark- och exploateringsavdelningen
telefon 060-19 12 66
e-post sven-ake.westman@sundsvall.se
www.sundsvall.se/saneringsarbeten

