Stadsbyggnadskontoret

Gamla soptippar
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.
I maj 2011 beslutade kommunfullmäktige i Sundsvalls
kommun att avsätta totalt 124 miljoner kronor till att
undersöka och, vid behov, åtgärda gamla kommunala
soptippar. Pengarna avsattes för åren 2011 till och med
2021. En viktig del i att pengarna avsattes vid denna
tidpunkt var att Trafikverkets ombyggnation av E4 skulle
ge stora överskott av jordmassor. Samarbetet har minskat
kostnaderna för kommunen och Trafikverket som genom
effektiv hantering använt dessa överskottsmassor till att
åtgärda flera tippar i kommunen.
Arbetet med att undersöka och åtgärda gamla kommunala
soptippar startade i början av 2000-talet. Detta var en
följd av de krav som ställdes på kommunerna att upprätta
en avfallsplan som bland annat skulle omfatta undersökningar av gamla kommunala soptippar. För
Sundsvalls kommuns del inleddes arbetet med en undersökning av Storjordens och Selångers soptippar (2003),
tätt följt av undersökningar av Tamböle- och Hillstamons
soptippar i centrum. Fram till och med 2011 skedde
finansieringen årsvis. Sedan 2011 finns nu finansiering
till alla åtgärder som pekats ut i avfallsplanen.
Projektet med de gamla kommunala soptipparna har
hunnit halvvägs. Alla gamla soptippar i centrala
Sundsvall är åtgärdade eller avskrivna. Flera andra
soptippar runt om i kommunen är också åtgärdade.
Planen är att samtliga skall vara åtgärdade under 2019
och att resterande del av projekttiden används till uppföljning, mindre justeringar och kompletteringar där så
behövs.

Nedan görs en kort sammanfattning av läget:
Åtgärdade soptippar:
• Tamböle (Centrum/Gärde)
• Hillstamån (Centrum, Södra berget)
• Sidsjö (Centrum)
• Håkanstå (Centrum/Västhagen)
• Storjorden (Matfors)
• Fors 2a soptipp (Matfors)
• Berga (Njurunda)
• Släda (Alnö)
Planerade åtgärder (2016-2019):
• Indal/Liden/Holm – åtgärd av Indal, Liden,
Dackebrännan och Östbyns soptipp.
• Matfors/Selånger – åtgärd av Selånger och
Åsta soptipp.
• Alnö - åtgärd av Säters gamla soptipp.
• Njurunda – åtgärd av Lomyrans gamla soptipp
• Stöde/Nedansjö – åtgärd av Nedansjö och
Kärvsta soptipp.
Avskrivna ärenden:
• Älva (Alnö)
• Bure (Centrum)
• Böle (Centrum)
• Fanbyn (Stöde)
• Fors 1a (Matfors)
• Bällsta (Matfors)
• Sköle (Matfors)
• Sörfors (Matfors)
• Glömsta (Indal)
• Gimåfors (Holm)
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