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2. Allmän orientering och syfte 
Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) tar i nuläget emot hushållens och 
mindre verksamheters avfall vid en återvinningscentral (ÅVC) belägen ca 3 km 
norr om centrala Vimmerby. Anläggningen har i nuläget ca 45 000 – 50 000 
besökare per år. ÅVC:n är belägen på den tidigare deponin där deponeringen 
upphörde 2004. Nu pågår sluttäckningen av den avslutade deponin och därmed 
behöver ÅVC:n lokaliseras till en ny plats.  

Under 2019-2020 utfördes en lokaliseringsstudie med syfte att ta fram alternativa 
lokaliseringar för en ny ÅVC. Fem alternativa platser identifierades. Vid dessa 
olika platser studerades ett antal olika förutsättningar såsom t ex tillgänglighet, 
befintlig infrastruktur, markförhållanden, naturvärden m.m. Sammantaget 
bedömdes tre av platserna vara lämpliga för en lokalisering av en ÅVC. VEMAB 
genomförde efter detta fördjupade studier av de olika alternativen och slutsatsen 
blev att den lämpligaste platsen för en lokalisering var markområdet vid 
Toppesten strax söder om den avslutade deponin.   

Den nuvarande verksamheten vid anläggningen bedrivs i enlighet med tillstånd 
från 2005 (Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2005-
01-09, dnr 551-6309-04).  

Vid en lokalisering av verksamheten till en helt ny plats som tidigare inte varit 
ianspråktagen för någon verksamhet krävs ett nytt miljötillstånd.  
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3. Beskrivning av platsen 

3.1. Lokalisering  

Området Toppesten där den befintliga ÅVC:n är belägen och där också den nya 
ÅVC:n planeras att lokaliseras är beläget ca 3 km norr om centrala Vimmerby, se 
figur 1. 

 

Figur 1. Lokalisering Toppesten, markerad som röd cirkel. (bearbetad från Lantmäteriet).  

 

Det område som är aktuellt för lokaliseringen av den nya ÅVC:n består i nuläget 
av skogsmark. De närmaste omgivningarna består främst av skogsmark men och 
här finns också områden med jordbruksmark. Norr om platsen är den avslutade 
deponin och den nuvarande ÅVC:n belägen. Bostadshus finns väster om området 
samt söder om området. Närmast belägna ytvattenförekomst är Bodasjön belägen 
öster om området. Omgivningarna runt planerad lokalisering framgår översiktligt 
av figur 2.  



  
 2021-11-04 
 Samrådsunderlag 
 

 

4 
 

 

 

Figur 2. Omgivningar Toppesten, planerad lokalisering markerad med röd elips.  (Bearbetat 
från hitta.se).  

 

Tillfartsvägen till den befintliga ÅVC:n ansluter till Snokebovägen. Vid planerad 
lokalisering finns en befintlig tillfartsväg från Snokebovägen som används för 
inspektion och skötsel av en lakvattendam som är lokaliserad söder om deponin. 
Denna tillfartsväg är tänkt att byggas om och därefter användas som tillfart till den 
nya ÅVC:n.  

 

3.2. Natur- och kulturmiljö 

Det är inte känt att det i det absoluta närområdet skulle finnas några stora natur- 
eller kulturvärden. Befintlig anläggning med deponi och ÅVC har funnits vid 
platsen sedan mitten av 1960-talet och successivt byggts ut.  

Området består i huvudsak av blandskog av varierande ålder. Främst yngre träd 
och då främst gran. En del något äldre tallar och granar finns inom området. Via 
sökningar i skogsstyrelsen karttjänst ”Skogens pärlor” konstateras att inga 
naturvärden, nyckelbiotoper eller liknande finns inom området. En sökning i 
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SLU:s kartjänst artportalen för perioden 2005-2021 visar inte på några 
inrapporterade fynd i nu aktuellt område.  

 

3.3. Markförhållanden 

Vid platsen har utförts översiktlig geoteknisk undersökning. En sondering gjordes 
i 13 st undersökningspunkter. Torv har påträffats främst i den nordvästra delen av 
området men även i den sydöstra delen. Torvens mäktighet är begränsad och den 
är ytligt belägen. I huvudsak består marken av sandmorän. Det finns även inslag 
av sandig silt på morän. Några storskaliga stabilitetsproblem bedöms ej föreligga. 
Vid behov kommer torv att grävas bort.  

Ytterligare markundersökningar kommer att utföras inför att den exakta 
utformningen av anläggningen ska fastställas.  
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4. Gällande miljödomar 
VEMAB:s verksamhet vid befintlig ÅVC bedrivs i nuläget i enlighet med beslut av 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län från 2005-01-09, dnr 
551-6309-04. 

I tillståndet regleras bl a vilka typer av avfall som får tas emot vid anläggningen, 
vilka mängder som får hanteras samt vilken typ av hantering som är tillåten.  I 
villkoren regleras bland annat hur mycket avfall av vissa typer som får finnas vid 
anläggningen vid varje enskilt tillfälle, hantering av avfall, utsläpp till vatten, buller 
samt inhägnader och städning.  
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5. Planförhållanden  

5.1. Kommunal planering 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Vimmerby kommun är från 2007. Här tas frågor som rör 
sluttäckningen av den nedlagda deponin upp och det konstateras att planeringen 
för en ny återvinningscentral måste påbörjas. Den geologiska barriären mellan 
deponin och Bodasjön markeras på karta och det anges att ingen exploatering får 
ske i detta område. Den nu planerade ÅVC:n ligger utanför detta område. I övrigt 
anges inga särskilda intressen för det aktuella området.  

Under år 2021 påbörjade kommunen arbetet med en ny översiktsplan. Processen 
är fortfarande i ett tidigt skede och det finns ingen kännedom i nuläget om att 
några förändringar kommer att ske som förändrar förutsättningarna för 
verksamheten vid Toppesten. 

Detaljplan 

Fastigheten vid Toppesten omfattas inte av någon detaljplan.  

 

5.2. Skyddsvärda områden 

Vid en översiktlig genomgång i olika databaser konstateras att det i området ej 
finns några riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat, 
vattenskyddsområden eller liknande.  

Via sökningar i karttjänsten fornsök konstateras att inga kända kulturhistoriska 
lämningar finns inom nu aktuellt område.  

 

5.3. Vattenskyddsområde 

I området vid Toppesten finns inga vattenskyddsområden. Närmaste 
vattenskyddsområde är beläget vid Skillingarum väster om centrala Vimmerby och 
på ett avstånd av ca 3,5 km från planerad anläggning.  
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6. Beskrivning av planerad verksamhet 

6.1. Ny ÅVC 

En grovplanering av den nya ÅVC:n har utförts. I figur 3 redovisas en 
principskiss av hur anläggningen har planerats. Detta är en preliminär planering 
och vissa revideringen inom ytorna kan komma att ske. Anläggningens utbredning 
och de ungefärliga placeringarna av olika delar framgår dock av figuren.  

 

 

Figur 3. Principskiss över planerad återvinningscentral  

En viktig aspekt som har beaktas vid placering och planering av den nya 
anläggningen är trafiksituationen. Så långt möjligt har planeringen utgått ifrån att 
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trafikflödena för arbetsfordon/tunga fordon och privata besökare ska vara 
åtskilda från varandra inne på anläggningen.  

Den befintliga grusvägen i området, se figur 4, är tänkt att nyttjas som infart från 
Snokebovägen. Vägen kommer att breddas och asfalteras. Växligheten i anslutning 
till Snokebovägen ska hållas låg för att möjliggöra god sikt vid utfart från ÅVC:n. 

Privatbilisterna som ska besöka anläggningen ska använda den norra infarten till 
ÅVC:n både vid inpassering och utpassering från anläggningen. Tunga fordon 
som ska hämta eller lämna avfall och VEMAB:s egna fordon ska använda den 
södra infarten både vid inpassering och utpassering från anläggningen. Vid denna 
placeras också en fordonsvåg. Detta upplägg innebär att en sträcka på ca 200 m 
uppstår utanför grindarna där privata bilar kan köa utan att det stör den tunga 
trafiken, vilket bedöms innebära att störande köbildning ej uppstår och att 
trafikflödet till och från anläggningen blir smidigt och säkert. Mot infartsvägen ska 
en trädridå behållas.  

 

 

Figur 4. Befintlig grusväg i området (bearbetad från Lantmäteriet).  
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Inom anläggningen är det tänkt att det ska finnas en del som är till för privata 
besökare, gulmarkerade ytor i figur 3. Denna del ska vara utformad så att 
besökarna inte kan komma in med fordon på VEMAB:s verksamhetsytor, 
gråmarkerade ytor i figur 3.  

Delar av anläggningen är tänkt att formas som en hästsko och det ska finnas tre 
filer runt den del som besöks av privatpersoner. Mittfilen är en s k körfil där ingen 
parkering sker. Parkering kan ske i de två andra filerna. Erfarenheterna från andra 
anläggningar visar att detta ger ett bra trafikflöde vid anläggningen.  

Det ska finnas separata delar för avlämning av t ex  park- och trädgårdsavfall och 
byggavfall. Vid dessa ytor ska det finnas lite mer plats vid avlastning  så att 
trafikflödet inte störs. Erfarenheter vid befintlig anläggning visar att avlämning av 
denna typ av avfall vanligtvis tar något längre tid. Eventuellt läggs dessa ytor i 
anslutning till infarten vid ÅVC:n med möjligheten att redan där vända runt och 
köra ut från anläggningen. Tanken med detta är att när privatpersoner kommer 
med denna typ av avfall har de oftast inte med sig några andra typer av avfall. Då 
är det onödigt att besökarna ska behöva köra runt hela anläggningen.  

Vid ÅVC kommer det att finnas ett antal byggnader/större containermoduler för 
avlämning och hantering elavfall, farligt avfall samt avfall till återbruk. Det 
kommer att finnas personalutrymmen, utrymmen för uppställning av kärl och 
liknande, mindre garage/verkstad samt eventuellt någon typ av publik lokal som 
kan användas vid studiebesök och liknande. Personalutrymmena kommer att vara 
lokaliserade så att personalen ska ha en god överblick över anläggningen. 

Det kommer att finnas en yta för avlämning av vitvaror, kyl och frys. Det kommer 
att finnas en separat container för avlämning av asbest. De kommer också finnas 
ytor för en återvinningsstation där förpackningsavfall kan lämnas.  

Övriga fraktioner ska i huvudsak avlämnas i större containrar. Hästskon kommer 
att anläggas med nivåskillnader så att det är möjligt att placera större containrar på 
marken nedanför hästskon. 

I huvudsak är tanken att samtliga fraktioner som avlämnats vid ÅVC:n kan 
hanteras av tunga fordon utanför/nedanför det område som privata besökare har 
tillgång till. Nedanför hästskon kommer det att finnas gott om plats för tunga 
fordon, med ytor för rangering och vändzoner. De avfall som förvaras i 
byggnader/containermoduler ska kunna hämtas på baksidan. För vissa fraktioner 
är det möjligt att det krävs att tunga fordon tillfälligt kör in på området för privata 
besökare för att hämta en viss typ av avfall, främst trädgårds- och byggavfall. Det 
ska då vara möjligt att tillfälligt stänga av denna del för att förhindra att trafiken 
blandas och olyckor uppstår.  
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Norr om det nu beskrivna området kommer större ytor för lagring och 
behandling att anläggas. Ytorna kommer att hårdgöras. Vid dessa ytor kommer 
lagring att ske av trä, grenar, inerta massor och liknande. En framtida 
kompostering av park- och trädgårdsavfall skulle kunna ske vid denna yta. I den 
nordöstra delen av ytan är det tänkt att flisning ska ske. Platsen är vald utifrån att 
denna del av anläggning är den del som ligger längst ifrån omgivande bebyggelse. 
Platsen är också lågt belägen i terrängen. Bullerstörningen bedöms bli minst om 
flisningen placeras här. Även lagringen av latrinkärl som samlas in från fritidshus 
kommer att placeras inom denna yta. Transporterna av tunga fordon till och från 
ytan kommer att ske väster om hästskon. 

I den norra delen av anläggningen kommer en damm för hantering av dagvatten 
från hårdgjorda ytor att anläggas. Den naturliga avrinningen i området sker åt 
detta håll.  

De ytor, inklusive damm, som nu beskrivits är ca 3,2 ha. Det motsvarar ungefär 
de ytor som nyttjas för ändamålet vid befintlig anläggning vid den avslutade 
deponin. Vid det aktuella läget kommer en fastighet om ca 7 ha att styckas av. 
Fastigheten ägs i nuläget av Vimmerby kommun. Det pågår i nuläget diskussioner 
mellan VEMAB och kommunen kring om fastigheten ska arrenderas eller säljas 
till VEMAB. De ytor som kvarstår inom fastigheten är främst i de västra delarna. I 
figur 3 finns reservytor markerade med ett ljusgrått raster. Dessa ytor är på ca 1,3 
ha och planeras initialt inte att tas i anspråk. Dock kan det inom de närmaste åren 
bli aktuellt med ytterligare verksamhet vid anläggningen som i dagsläget inte finns, 
t ex omlastning av förpackningsavfall och mat- och restavfall. Denna eventuellt 
tillkommande verksamhet ska rymmas inom tillståndets ramar och villkor. Hela 
fastigheten kan i framtiden tas i anspråk för ytterligare expansioner. Denna 
ansökan omfattar dock ca 4,5 ha.  

Det finns planer på att anläggningen ska kunna drivas som en s k kombi-ÅVC. 
Med detta menas att det ska vara möjligt att under vissa bestämda tider lämna 
avfall på anläggningen när denna är obemannad. Det kan vara så att endast vissa 
fraktioner får lämnas utanför ordinarie öppettider. För att detta ska kunna ske 
måste avfallslämnaren genomgå en utbildning för få behörighet för att kunna 
öppna grindarna. Besökarna kommer att registreras och anläggningen kommer att 
vara kameraövervakad i större utsträckning. För detta krävs ett särskilt tillstånd. 
Syftet är att hindra/motverka att avfall sorteras fel eller att avfall som inte tas 
emot på anläggningen lämnas.  

Inom hela den aktuella fastigheten ska längs med Snokebovägen en skogridå med 
ca 20 m bredd finnas för att minska insynen mot området.  
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6.2. Avfallsslag och mängder 

Nuläge 

I befintlig tillstånd anges att högst 30 000 t avfall per år får tas emot för sortering, 
mellanlagring och behandling, varav högst 700 t får utgöra farligt avfall (FA). År 
2020 hanterades totalt 8 675 t avfall vid ÅVC:n varav FA exklusive elektronik och 
kylvaror utgjorde 177 t.  

Framtid 

I huvudsak är det de avfallsslag som i nuläget hanteras vid anläggningen som även 
fortsättningsvis ska tas emot. Det ska i tillståndet tas höjd för att ytterligare 
fraktioner kan tillkomma i framtiden, t ex  pågår utredningar kring hur ansvaret 
för förpackningsavfallet ska se ut i framtiden.   

Med tanke på nuvarande mänger och fraktioner samt eventuella tillkommande 
verksamheter bedöms även vid den nya anläggningen en årlig mängd på 30 000 t 
avfall vara en rimlig tillståndsmängd för sortering, mellanlagring och behandling.  

De avfallsslag och mängder inom de 30 000 t som i nuläget är tänkta att ingå i 
ansökan framgår av tabell 1. 

 

Tabell 1. Avfallsslag och mängder (ton). 

Avfallsslag Inkommande per år t Lagring per tillfälle t 
 

Icke farligt avfall 29 000  
 

Brännbart avfall 5000  
 

Farligt avfall 1 000  
 

Oljeavfall  10  
Blybatterier 20  
Elektronik 50  
Tryckimpregnerat 30  
Annat FA 25  

Mekanisk bearbetning, 
(flisning av trä och 
trädgårdsavfall) 
 

4 000  
 

 

Biologisk behandling, 
(kompostering av park- 
och trädgårdsavfall)  

1 000  
 
 

 

 

Icke farligt avfall består av bl a trädgårdsavfall, trä, grovavfall, gips, metallskrot, 
isolering, asfalt, wellpapp, däck, aska, förpackningar. Ett avfall som kan komma 
att tillkomma i framtiden är så kallat FTI-material, dvs olika typer av 
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förpackningar som omfattas av producentansvar, som kan komma att 
omlastas/mellanlagras vid anläggningen. Det skulle även kunna bli aktuellt med 
omlastning av kommunalt avfall (hushållsavfall) innan detta går vidare till 
förbränning och rötning.  

Farligt avfall omfattas av de olika fraktioner som inkommer till 
återvinningscentralen och utgörs bl a av oljeavfall, målarfärg, bilbatterier, 
elektriska eller elektroniska produkter, tryckimpregnerat trä, asbest och kemikalier.  

Den mekaniska bearbetning som ska ske vid anläggningen är flisning av träavfall 
samt grövre trädgårdsavfall som grenar och stubbar och liknande.  

Någon biologisk behandling av avfall sker ej vid anläggningen idag. Det kan i 
framtiden bli aktuellt med kompostering av park- och trädgårdsavfall som ej är 
flisbart, som till exempel löv, gräs och andra växtrester.  

 

6.3. Hantering av avfall 

Den huvudsakliga verksamheten vid anläggningen kommer att bestå av 
mottagande av hushållens utsorterade avfall. Inkommande farligt avfall ska lämnas 
vid ett mottagningsbord i, eller i anslutning till, byggnaden. Personalen flyttar 
sedan detta avfall till låsta utrymmen och sorterar det på korrekt sätt. Detta gäller 
främst för kemikalier, färg, oljor och liknande. Hemelektronik och batterier ska 
avlämnas i olika korgar uppställda under tak i låsbara utrymmen. De låsbara 
utrymmena där farligt avfall och elektronik förvaras kommer att ha tätt, invallat 
golv. Vitvaror, kyl och frys ska avlämnas och lagras på särskild hårdgjord yta utan 
väderskydd. Tryckimpregnerat virke ska lämnas och lagras i container med 
stängbart lock. Detta ska sedan omlastas till större lastväxlarflak med lock.   

För flertalet av de icke farliga fraktioner som inkommer till anläggningen gäller att 
de ska avlämnas och lagras i containrar i avvaktan på borttransport. Möjlighet till 
komprimering ska finnas vid anläggning för att bättre utnyttja volymen vid 
containrarna. Fulla containrar ska lagras nedanför hästskon i avvaktan på 
borttransport.  

Komposterbart park- och trädgårdsavfall kommer att lagras på hårdgjord yta 
innan större leveranser sker till Vimmerby kommun som komposteras detta 
tillsammans med sitt parkavfall. Lagringen kommer att ske inom den större 
hårdgjorda ytan i den norra delen av anläggningen. I framtiden kan det bli aktuellt 
med kompostering av park- och trädgårdsavfall vid den nya avfallsanläggningen. 
Exakt behandlingsteknik kan inte beskrivas i nuläget, sannolikt handlar det dock 



  
 2021-11-04 
 Samrådsunderlag 
 

 

14 
 

troligen om någon typ av strängkompostering med vändning med ett visst 
tidsintervall och möjlighet till bevattning.  

Trä och grövre trädgårdsavfall kommer att mellanlagras vid anläggningen och 
därefter flisas ca 2-4 gånger per år och normalt sett ska detta ej ske under 
sommarperioden. Denna flis ska normalt sett transporteras bort i samband med 
flisningen. Lagringen av materialet kommer att ske inom den större hårdgjorda 
ytan i den norra delen av anläggningen. Flisning ska ske i den nordöstra delen då 
denna del av anläggningen är den som är längst belägen från bostadshus.  

Latrinkärl kommer att lagras på anläggningen under sommarmånaderna. Tömning 
sker sedan med hjälp av en slambil vid ett tillfälle på hösten och de tomma kärlen 
skickas till förbränning. Lagringen kommer att ske inom den större hårdgjorda 
ytan i den norra delen av anläggningen för att undvika eventuella luktproblem vid 
den del som besöks av privatpersoner. Trenden är att denna fraktion minskar i 
mängd.  

För en eventuell framtida lagring/omlastning av FTI-material respektive 
kommunalt avfall finns i nuläget ingen detaljerad plan för hur detta ska ske. Det 
finns en reservyta markerade inom den västra delen av anläggningen. Dessa 
verksamheter kan komma att ske antingen vid dessa ytor eller vid den norra ytan. 
I det fall någon av dessa verksamheter bli aktuell ska de bedrivas på hårdgjorda 
ytor med uppsamling av dagvatten. Lagring av matavfall bör endast ske under 
korta tidsperioder och i täckta behållare/containrar för att undvika problem med 
lukt och skadedjur.  

 

6.4. Övrig verksamhet 

Vid anläggningen kommer även verksamhet som inte bedöms vara tillståndspliktig 
att bedrivas. Det kommer att finnas personalutrymmen, eventuellt med möjlighet 
att ta emot studiebesök. Det kommer att finnas utrymmen för förvaring, 
montering och reparation av kärl samt nya latrintunnor. Det kommer att finnas ett 
mindre garage/verkstad där fordon som används inom verksamheten kan ställas 
upp och enklare reparationer utföras.  

 

6.5. Hantering av lak- och dagvatten 

Det dagvatten som uppstår vid befintlig ÅVC leds i nuläget till deponins 
lakvattensystem och överpumpning till Vimmerby avloppsreningsverk för slutlig 
behandling.  
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När deponin är sluttäckt kommer sannolikt lakvattenmängderna tydligt minska. 
Vid en deponi som är avslutad och sluttäckt är målsättningen att det lakvatten 
som uppstår inte aktivt ska samlas in och behandlas utan det ska istället hanteras 
med den geologiska barriären vid anläggningen. I praktiken är det sannolikt så att 
lakvattenmängderna de inledande åren efter det att sluttäckningen har färdigställts 
är för stora och riskerar att för snabbt passera igenom den geologiska barriären 
eller läcka vid sidan av denna. Det kommer troligen att behövas en insamling och 
behandling av lakvatten även en tid efter det att deponin har sluttäckts. I bilaga 8 
till miljörapporten för 2020 kommenteras besluten i avslutningsplanen för 
deponin. I en kommentar till villkor 8 anger VEMAB att efter sluttäckning av den 
sista etappen kommer VEMAB på nytt utreda möjligheterna till en ny och bättre 
lakvattenhantering.  

I och med att ÅVC:n lokaliseras till en ny plats uppstår dagvattnet vid 
anläggningen på ett tydligare sätt separerat från lakvattnet från deponin. 
Möjligheten att fortsättningsvis avleda dagvattnet till den befintliga 
lakvattendammen kommer att finnas. Dock bedöms det inte vara lämpligt att 
avleda ett separerat dagvatten till det kommunala avloppsreningsverket. Sannolikt 
behöver en annan lösning sökas för dagvattnet till dess deponin är sluttäckt. Efter 
detta kan eventuellt en gemensam lösning anläggas för både lakvattnet och 
dagvattnet. Till dess ska dock en separat reningsanläggning för dagvattnet anläggas 
som möjliggör avledning till lokal recipient. Förslagsvis anläggs en 
dagvattendamm i den norra delen av det nya verksamhetsområdet då vattnet i 
området naturligt avrinner åt detta håll och strax norr om dammen finns ett dike 
som avvattnas mot Bodasjön. Dagvattnet från anläggningen ska behandlas i en 
oljeavskiljare samt i dammen innan det avleds till detta dike. Dammen kan också 
fungera som branddamm vid anläggningen. Den kommer att vara belägen i närhet 
av de ytor där flis och träavfall lagras. Det ska också vara möjligt att tillfälligt 
stänga utloppet från dammen för möjliggöra uppsamling av släckvatten vid en 
eventuell brand.  
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7. Förutsedd miljöpåverkan   

7.1. Miljöaspekter  

För att fokusera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på väsentliga miljöfrågor 
bör en avgränsning göras av vilka miljöaspekter som ska beskrivas närmare. I 
tabell 2 har en första sådan avgränsning gjorts. 
 
Tabellen ska tolkas så att de miljöaspekter som anges med ”nej” bedöms kunna 
beskrivas i begränsad omfattning eller inte erfordra någon särskild beskrivning 
alls. Flera aspekter kan ha starka kopplingar till varandra och kan därför komma 
att beskrivas samordnat. Att en miljöaspekt markeras med ”ja” innebär inte med 
självklarhet att den också ger en betydande konsekvens, utan tabellen ska bara visa 
motiven för miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning. Vid en liten MKB är det 
projektets väsentliga miljöeffekter som ska beskrivas.  

 

Tabell 2. Avstämning mot miljöaspekter. 

Miljöaspekt Beskrivs 
närmare 

Inriktning/motiv, 
antagen effekt 

 

Planerade åtgärder 

Mark 
 
 
 
 
Hydrologi 
och 
vattenmiljö 
 
 
 
 
Vatten 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 

Markområden tas i anspråk 
för hantering av avfall. 
Beskriv risk för påverkan på 
omgivande mark.  
 
Verksamheten innebär att 
avledning av dagvatten sker 
till lokal recipient som 
utgörs av ett ytvatten. 
Beskriva risken för påverkan 
på recipienten  
 
Dagvatten uppstår vid de 
olika hårdgjorda ytor där 
avfall hanteras. Risk att detta 
förorenas. Släckvatten kan 
uppstå vid brand.  
 

Hantera avfallet på hårdgjorda 
ytor med uppsamling av vatten. 
Inga i nuläget kända värden 
finns vid marken. 
 
God drift av den lokala 
reningsanläggningen. Kontroll 
på avrinnande vatten.  
 
 
 
 
Rutiner för att vissa typer av 
avfall hanteras 
nederbördsskyddat. Rutiner för 
att vid ev. spill/olyckor vidta 
åtgärder som förhindrar 
spridning.   
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Avlopp 
 
 
 
 
 
Luft och lukt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flora och 
fauna 
 
 
 
 
 
Landskapsbild 
 
 
 
 
 
Klimat 
 
 
 
 
 
Trafik 
 
 
 
 

 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja  
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 

 
Nya avlopp kommer att 
installeras vid ÅVC:n då här 
kommer att finnas 
omklädningsrum, toaletter 
m.m. 
 
Damning kan uppstå vid 
hantering av avfall. Utsläpp 
från maskiner och 
transporter bedöms ej ha 
stor betydelse. Vid en 
kommande kompostering 
kan lukt uppstå. Vi en 
kommande omlastning av 
matavfall kan lukt uppstå.  
 
Påverkas då ett 
skogsområde ska tas i 
anspråk och dagvatten ska 
släppas till recipient. Ingen 
känd skyddsvärd flora och 
fauna finns vid fastigheten.  
 
En viss förändring kommer 
att ske i och med att en ny 
ÅVC med ramper, 
byggnader och containrar 
anläggs på skogsmark.  
 
Transporter till och från 
anläggningen ger upphov till 
utsläpp som påverkar 
klimatet. Dock ingen direkt 
skillnad mot nuläget.  
 
Trafik uppstår i form av 
transporter till, från och 
inom anläggningen. I princip 
samma vägar som i nuläget 
kommer att belastas. 

 
Anläggningen kommer att 
anslutas till det kommunala 
spillvattennätet.  
 
 
 
Hantera avfallet så att damning 
minimeras. Skapa möjlighet till 
bevattning. Vid kompostering 
av avfall ska denna bedrivas på 
ett optimalt sätt så att 
luktstörningar ej uppstår. Vid 
mellanlagring av matavfall ska 
detta ske i täta containrar med  
korta lagringstider.  
 
Ta hänsyn till flora och fauna 
vid anläggande av ny ÅVC och 
utsläpp av dagvatten till 
recipient.  
 
 
 
Ta hänsyn till och minimera 
påverkan på landskapsbilden vid 
anläggandet av den nya 
anläggningen. Spara 
skogskulisser mot vägen.  
 
Omlasta och mellanlagra avfallet 
i större enheter för att minska 
antalet transporter. Miljökrav på 
fordon.   
 
 
Tunga transporter till och från 
området bör i huvudsak ske 
under ordinarie arbetstid.  
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Buller 
 
 
 
 
 
 
Avfall 
 
 
 
 
Ljus 
 
 
 
 
 
Naturresurser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekreation 
och friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturmiljö 
 
 

 
Ja 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 

 
Buller kan uppstå vid 
omlastning och behandling 
av avfall samt genom 
transporter till och från 
anläggningen.  
 
 
Verksamheten i sig ger inte 
upphov till några större 
mängder avfall.  
 
 
Den nya anläggningen ska 
förses med belysning. 
 
 
 
 
Verksamheten syftar till att 
samla in avfall som kan 
återvinnas och återbrukas. 
Med en ny anläggning kan 
dessa verksamheter planeras 
från grunden för att 
optimera hanteringen. Vissa 
naturresurser åtgår för att 
bygga anläggningen.  
 
Området bedöms inte ha 
några stora värden för 
rekreationen och 
friluftslivet. Dock finns i 
området en 
motionsstig/promenadslinga 
som även nyttjas för ridning 
som behövs tas hänsyn till.   
 
Det är inte känt att det 
skulle finnas några 

 
Ta hänsyn till bullerpåverkan 
vid omlastning och hantering av 
avfall. Placera flisning vid 
lämplig plats.  Tunga 
transporter bör i huvudsak ske 
under dagtid. 
 
Uppkommet avfall tas omhand 
och nyttiggöras genom 
återanvändning, återvinning och 
energiutvinning.  
 
Nedåtriktad armatur som ej 
sprider mer ljus än nödvändigt 
till omgivningarna ska användas. 
Avstånd till närboende är 
relativt långt.  
 
Så långt möjligt bör 
överskottsmassor som uppstår 
vid fastigheten användas vid 
byggnationen. Det kan även 
vara aktuellt att använda sådana 
inerta massor som inkommer till 
nuvarande ÅVC för t ex 
utfyllnader.  
 
 
En ny lämplig sträckning för 
motionsslingan/promenadstigen 
ska föreslås.  
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Hälsa och 
säkerhet 
 
 
 
 
Energi 
 

 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Nej 

kulturhistoriska värden inom 
området.  
 
Transporter, buller, 
damning, lukt samt utsläpp 
via dagvatten kan tänkas 
påverka människor.   
 
 
Energi behövs till 
varmvatten, uppvärmning 
och el i personalutrymmen 
samt belysning på 
anläggningen. Planerad 
verksamhet bedöms inte ge 
upphov till nämnvärd ökad 
energiåtgång.  
 

 
 
 
Det är viktigt med en logistiskt 
bra och säker trafiksituation. 
Tunga transporter och 
omlastning av avfall bör i 
huvudsak ske dagtid.  
 
 
 

  

7.2. Berörda intressen  

Området där Vimmerbys nya ÅVC planeras att anläggas är främst omgivet och 
skogsmark och viss jordbruksmark. De berörda intressen som kan påverkas av 
verksamheten vid ÅVC:n är omgivande jord- och skogsbruksverksamhet och 
närliggande bostadshus.  

Närmaste bostadshus ligger ca 250 m väster om samt ca 250 m sydost om 
planerad anläggning. Knappt 400 m söder om planerad anläggning finns 
ytterligare bostadshus. Bostädernas placering i förhållande till planerad anläggning 
framgår av figur 2.  

Aktuellt markområde samt områdena norrut ägs av Vimmerby kommun. Det 
markområde där anläggningen planeras anläggas kommer att köpas av alternativt 
arrenderas av VEMAB från kommunen. Områden väster, öster och söder om 
tänkt placering ägs till större delen av privata markägare.  

 

7.3. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns ingen statusklassad 
ytvattenförekomst i närheten av avfallsanläggningen. Recipienten Bodasjön som 
är belägen ca 600 m öster om tänkt placering är klassat som ett ”övrigt vatten” 
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och har inga fastställda miljökvalitetsnormer. De närmaste nedströms belägna 
statusklassade ytvattenförekomsterna är Lillån som går förbi ca 2,8 km söder om 
anläggningen och Nossen ca 3,3 km söder om anläggningen.   

Anläggningen ligger enligt VISS inte inom någon statusklassad 
grundvattenförekomst.  

Det finns inga vattenskyddsområden i den absoluta närheten till anläggningen. 

Enligt SGU:s kartvisare över brunnar finns inte några brunnar inom området för 
den planerade anläggningen. Närmaste brunn, en enskild vattentäkt, finns vid 
fastigheten väster som Snokebovägen. Denna bedöms ligga inom ett annat 
avrinningsområde.  

Preliminärt bedöms inte planerad verksamhet ha någon påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för aktuella vattenförekomster, vattenskyddsområden eller 
enskilda brunnar. I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer den 
eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten att beskrivas närmare.  

En avstämning av planerad verksamhet mot relevanta miljökvalitetsmål ska också 
ske i kommande miljökonsekvensbeskrivning. De miljömål som främst bedöms 
beröras av planerad verksamhet är giftfri miljö, god bebyggd miljö, begränsad 
klimatpåverkan samt ett rikt växt- och djurliv.  

 

7.4. Frågan om betydande miljöpåverkan 

Enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966), § 8, p 8, ska ett samrådsunderlag 
innehålla en bedömning från sökanden huruvida den planerade verksamheten kan 
antas ha en betydande miljöpåverkan.  

Den planerade verksamheten vid Vimmerby ÅVC bedöms vara en miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken och är tillståndspliktig i enlighet med 29 kap 
Miljöprövningsförordningen. Den miljöfarliga verksamheten bedöms i enlighet 
med § 6 i Miljöbedömningsförordningen dock inte vara av sådan art att den per 
automatik kan antas ha betydande miljöpåverkan. Istället ska bedömningen av 
detta göras i enlighet med § 10 i Miljöbedömningsförordningen.   

Den planerade ÅVC:n kommer att anläggas i närhet till det område som 
verksamheten har pågått vid sedan mitten av 1960-talet. Den nya ytan som 
planeras tas i anspråk består i nuläget av skogsmark, huvudsakligen en gles 
blandskog med dominerande inslag av gran i olika ålder. Skogen bedöms inte ha 
några särskilt utpekade värden.  
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Den planerade verksamheten med mellanlagring och behandling av avfall ger goda 
möjligheter till resurshushållning i form av återanvändning, återvinning och 
energiutvinning.  

Jämfört med nuvarande tillstånd innebär inte den verksamhet som ansöks för 
någon utökning av de totala tillståndsgivna avfallsmängderna. Den faktiska 
mängden hanterat avfall vid anläggningen kan komma att öka jämfört med nuläget 
i det fall t ex förpackningsavfall och kommunalt avfall kommer att mellanlagras 
vid anläggningen. Detta kommer att lokalt innebära en viss ökning av 
transporterna. Dessa transporter sker redan idag fast till annan plats. Totalt sett 
bedöms inte transportarbetet att öka. En åtgärd för att minimera antalet 
transporter är att mellanlagra och omlasta avfallet i större enheter. Det är även 
viktigt att säkerställa en logistiskt bra och säker trafiksituation.  

Buller från verksamheten kan uppstå främst vid lastning och lossning av avfall 
eller i samband med behandling av avfall, främst vid flisning av träavfall. Flisning 
planeras bedrivas i den nordöstra delen av anläggningen på ett avstånd om ca 330 
m från närmaste bostadshus. Platsen är belägen på en lägre marknivå än de 
områden där bostadshus är belägna. Flisning sker vid ett begränsat antal tillfällen 
per år och under dagtid.  Transporter till och från anläggningen ger också upphov 
till ett visst buller och bör därför i huvudsak ske dagtid för att minimera störning 
på omgivningen. Transporterna till befintlig anläggning har under många år redan 
belastat området. Bullret bedöms samlat bli måttligt. 

Lukt och damning kan uppstå på anläggningen men bedöms inte vara betydande. 
För att motverka lukt bör lagringstider för luktande avfall vara så korta som 
möjligt och en eventuell kommande kompostering bör ske på ett optimalt sätt. 
Avfall bör hanteras så att damning minimeras.  

En viss förändring av landskapsbilden kommer att ske lokalt i och med att en ny 
anläggning byggs på tidigare skogsmark. Det finns dock få bostäder i området och 
möjlighet bedöms finnas för att kunna behålla skogsridåer som insynsskydd.  

Dagvatten kommer att uppstå från de nya hårdgjorda ytorna i området.  
Dagvattnet uppstår främst vid kraftiga regn och förväntas innehålla måttliga 
föroreningsmängder. Det uppkomna vattnet kommer att genomgå behandling 
innan avledning till recipient.  

Det finns inga statusklassade vattenförekomster eller vattenskyddsområden i 
närheten av anläggningen som kan tänkas påverkas negativt av den planerade 
verksamheten. Verksamheten bedöms därför preliminärt inte ge någon betydande 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Det finns ingen kännedom om 
skyddsvärd flora och fauna eller andra skyddsvärda områden i området som kan 
tänkas påverkas av den planerade verksamheten.  
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Utifrån detta så bedöms inte den planerade verksamheten ha en betydande 
miljöpåverkan.  
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8. Tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
Hur miljöfarlig verksamhet ska hanteras tillståndsmässigt styrs av Miljöprövnings-
förordningen (2013:251). Planerad verksamhet bedöms omfattas av verksamhets-
koder i enlighet med 29 kap i Miljöprövningsförordningen. Den planerade 
verksamheten innebär både mellanlagring och behandling av avfall. Mellanlagring 
av icke farligt avfall och farligt avfall bedöms ske i sådan omfattning att dessa 
verksamheter omfattas av tillståndsplikt B. Efter avslutad samrådsprocess avses 
därför en ansökan om miljöfarlig verksamhet enligt kap 9 miljöbalken ske till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län.  

 

Kalmar den 2021-11-04 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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