Stadsbyggnadskontoret

Soptippar i Matfors/Selånger
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.

Åtgärdade soptippar
Storjordens soptipp
Vid Storjorden bedrevs tippverksamhet från 1950-talet
till 1963. Soptippen ligger cirka 1 km nordväst om
Matfors centrum. Uppgifter om verksamheten har varit
begränsad men det har uppgetts att både hushållssopor
och andra sopor som plåttunnor och bildelar med mera
körts till tippen tillsammans med latrintunnor. Tippen
har undersökts i flera omgångar och bedömdes tillhöra
MIFO1 riskklass 2*. Det var främst förekomst av
metaller och olja i grundvattnet som låg till grund för
klassningen. Under 2015 åtgärdades tippen med ett
tätskikt och avskärande diken har anlagts runt tippen. I
samband med täcknigen åtgärdades även parkeringen
på platsen.

Fors 2a soptipp
Vid Uvbergets östra sida låg Fors första soptipp. Där
bedrevs tippverksamhet i Kommunal regi under 1950och 1960-talen. Tippen bedömdes tillhöra MIFO
riskklass.3*. Stadsbyggnadskontoret beslöt att prioritera tippen och arbetet med att åtgärda tippen
påbörjades 2009. Entreprenadarbetet påbörjades i slutet
på januari 2010 och slutbesiktning genomfördes i
september samma år. Hitintills genomförda kontroller
visar ingen påverkan på grundvattnet och att täckskiktet
hindrar infiltrationen i tillräcklig omfattning.
Selånger soptipp
Selånger soptipp ligger i Västerro ca 4 km väster
om Selånger kyrka. Tippen består i huvudsak av
hushålls- och industriavfall. Det saknas uppgifter
om när verksamheten startade men uppgifter anger
att deponin avslutades 1971. Tippens slänter är
dåligt täckta och det ligger sopor i öppen dager i
området. Under senare år har området använts som
upplagsplats för kalk för jordbruksändamål. Undersökningarna visar att tippen tillhör MIFO riskklass 2.
Under 2017 åtgärdades tippen genom en täckning
med rena jordmassor.

*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
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e-post sven-ake.westman@sundsvall.se
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Lucksta
Lucksta före detta soptipp ligger vid Lucksta
hembygdsgård ca 5 km söder om Matfors centrum.
Soptippen är liten till ytan (ca 1 000 m2) och
bedöms efter undersökningar tillhöra MIFO riskklass 3. Det finns inget behov av täckningsåtgärder
på platsen. Området städades dock av från löst
liggande skrot under hösten 2017.

Pågående arbeten
Åsta soptipp
Åsta gamla soptipp är belägen på fastigheten Åsta
1:60, 1,5 km sydväst om Matfors. Området som
ursprungligen har bestått av en urschaktad slänt har
fyllts ut med sopor och avfall och sedan täckts över
med matjord. Undersökningarna visar att tippen
tillhör MIFO riskklass 2. Under 2017/2018 kommer
delar av tippen att grävas ur. Resterande del
kommer att täckas. Åtgärderna kommer att ta
hänsyn till byggnaderna på platsen. Ekokem AB
(f.d. Sakab) är entreprenör för arbetet. Arbetet
påbörjades hösten 2017 och kommer att avslutas till
sommaren 2018.

Allsta
Allsta soptipp ligger i Tunbyn (Tunavägen) ca 6 km
väster om Nolby. Soptippen är relativt liten men
uppdelad på två delar. Den norra delen av tippområdet består mestadels av diverse byggavfall. Den
södra delen består mestadels av en biltipp. Uppgifterna om verksamheten är knapphändig men ska
enligt uppgift ha avslutats 1974. Soptippen bedöms
efter undersökning tillhöra MIFO riskklass 2-3. För
närvarande pågår en diskussion om ansvarsfrågan
med markägaren. Åtgärder är planerade att starta upp
under 2018.

*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
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Avskrivna ärenden
Fors 1a soptipp (Åkarvägen)
Vid Åkarvägen förskola har det tidigare legat en
soptipp. Uppgifterna om driftstiden är begränsad
men sannolikt startade tippen i början av 1950-talet
och lades igen under 1960-talet. Under 60-talet
tycks området ha använts som mottagningsplats av
diverse överskottsmassor. Det styrks även av senare
provtagning där fyllmaterial som tegel, trä och bark
hittats men däremot inga tecken på hushållssopor i
de övre marklagren. Resultaten av de undersökningar som genomförts visar att föroreningarna
ligger djupt nere i marken och det finns inga risker
för barn eller personal som jobbar på förskolan. För
säkerhets skull genomförs en löpande kontroll av
grundvattnet för att se om det sker några oväntade
förändringar av kvaliteten.

Bällsta soptipp
Enligt uppgifter från en inventering av gamla
soptippar från 1984 ska det ha funnits en soptipp i
Bällsta, Matfors. Undersökningar har inte kunnat
påvisa det och ärendet har avskrivits av miljökontoret.
Sörfors
Tippen i Sörfors låg cirka 200 m söder om Sörfors
centrum. I början av 2000-talet upptäcktes att relativt
stora mängder skrot på fastigheten vilket städades bort
2004. 2014 gjordes en uppföljande undersökning av
området för att säkerställa att området var sanerat.
Stadsbyggnadskontoret väntar på besked från
Miljökontoret för avskrivning av ärendet. Inga åtgärder
är planerade för objektet.

Sköletippen
Sköletippen är en lite tipp som ligger vid idrottsplatsen i Matfors centrum. Undersökningar visar att
det finns föroreningar djupt i marken men att det inte
innebär några risker när området används på det sätt
som det görs idag. Stadsbyggnadskontoret väntar på
besked från Miljökontoret så att man kan avskriva
ärendet. Inga åtgärder är planerade för objektet.

*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
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