Stadsbyggnadskontoret

Soptippar i Stöde/Nedansjö
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
Nedansjö soptipp
Soptippen har varit i drift fram till 1974. Det är
oklart när den startade eftersom att uppgifterna om
tippen är knapphändiga. Enligt en inventering från
1984 tippades enbart hushållsavfall och omfattningen
var liten. Tippen har undersökt och bedöms tillhöra
MIFO riskklass 2*. Under 2017 åtgärdades tippen
genom entäckning med ren jord.

Kärvsta soptipp (Stöde)
Stöde kommun köpte området 1962 med syfte att
anlägga en ny soptipp och brandgrop på platsen.
Enligt Sundsvalls kommuns inventering från 1984
av äldre avfallsupplag, framgår att verksamheten på
platsen avslutades 1974 och att soptippen enbart
användes för hushållssopor. Under 70-talet anlades
även en slamgrop på området dit slam från
trekammarbrunnar etcetera kördes. Tippen av slam
skedde ända fram till 1988 men var mer sporadiskt
de sista åren. Tippen har undersökts och bedöms
tillhöra MIFO riskklass 2. Under 2017 åtgärdades
tippen genom entäckning med ren jord.

*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
Fanbyns soptipp (Stöde)
Enligt Sundsvalls kommuns inventering från 1984
av äldre avfallsupplag, framgår att verksamheten på
platsen skulle ha avslutats 1960 och att soptippen
användes för hushållsavfall samt att det skall ha
förekommit bränning av sopor på platsen. Detta har
inte gått att verifiera i gamla flygbilder från 1944,
1959 eller 1965. Uppgifterna om att det skulle ha
funnits en soptipp på den aktuella platsen bedöms
därför som osäkra. Undersökningar har utförts på
platsen och några spår av soptippen har inte kunnat
hittas. Ärendet är numer avskrivet av Miljökontoret
och inga åtgärder är planerade. I området finns en
del löst liggande skrot som kommer att städas bort.

*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

