
 

Protokoll  

2022-04-21  

   

Jävsnämnden   

   

   
 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, torsdagen den 21 april 2022,  

kl. 09:00-09:10 

 

Beslutande Sten-Åke Holmberg (S), 1:e vice 

ordförande 

Sven-Erik Andersson (C), ers. G. 

Munters (C) 

Mor Lennart Johansson (KD) 

Carina Thorberg (V), ers. P. 

Gustafsson (V) 

Övriga deltagare Stina Jakobsson, miljö- och byggchef 

Petra Fransson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Mikael Granath, kommunsekreterare 

Utses att justera Mor Lennart Johansson 

Justeringens  

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2022-04-21 kl. 09:20 

Paragrafer §§ 10-13  

Sekreterare Mikael Granath  

Ordförande Sten-Åke Holmberg  

Justerande Mor Lennart Johansson  

 

  



 

Protokoll  

2022-04-21  

   

Jävsnämnden   

   

 

Ärendelista 

JAV § 10 Ärende JAV 2022-00008 
Föreläggande om provtagningsplan och undersökning av Källbackstippen, nedlagd 

kommunal avfallsdeponi, Snöån 13:37 ............................................................................ 3 

JAV § 11 Ärende JAV 2022-00009 
Föreläggande om provtagningsplan och undersökning av Nås avfallstipp, nedlagd 

kommunal avfallsdeponi, Haga 24:12 .............................................................................. 7 

JAV § 12 Ärende JAV 2022-00010 
Föreläggande om provtagningsplan och undersökning av Skälsmyrans avfallstipp, 

nedlagd kommunal avfallsdeponi, Tuvheden s:4. .......................................................... 10 

JAV § 13 Ärende JAV 2022-00011 
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov Skomakaren 3 ............................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokoll Sida 3 (13) 

2022-04-21  

   

Jävsnämnden   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

JAV § 10 Ärende JAV 2022-00008 

Föreläggande om provtagningsplan och undersökning 
av Källbackstippen, nedlagd kommunal avfallsdeponi, 
Snöån 13:37 

Beslut 

Jävsnämnden förelägger Vansbro Kommun, att åtgärda följande punkter på 

Källbackstippen, nedlagd kommunal deponi, Snöån 13:37: 

  

1. Vansbro Kommun ska upprätta en provtagningsplan för undersökning av 

föroreningar vid den nedlagda kommunal deponin på fastigheten Snöån 

13:37. Planen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4918 

”metodik för förorenade områden” nr 4310 och 4311 ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de 

uppgifter som anges i Svenska geotekniska Fälthandboken (SGF Rapport 

2:2013) 

Av provtagningsplanen ska det framgå hur bolaget avser att undersöka: 

 

1.1. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den kommunala 

deponin i mark och grundvatten 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten 

1.3. antalet prov ska anpassas så att tillräcklig information för en bedömning 

av det förorenade områdets utbredning i vertikal och horisontell riktning går 

att avgöra 

 

I provtagningsplanen ska det tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baseras på. Placeringen 

av provpunkter ska utföras och på flera djup i marklagren för att eventuella 

föroreningars vertikala och horisontella utbredning ska kunna fastställas.   

 

2. Vansbro Kommun ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 1, 

för en miljöteknisk undersökning senast 2022-08-31. 

 

3. Vansbro Kommun ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

Åtgärdsutredningen och riskvärderingen ska utföras enligt Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978).  
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4. Åtgärdsutredning med förslag till åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Miljökontoret senast 2022-12-31. 

Ärendet 

2011 genomförde Länsstyrelsen en inventering och riskklassning (MIFO fas 

1) av 12 deponier i Vansbro Kommun. 5 utav dem bedömdes tillhöra 

riskklass 2, stor risk för människors hälsa och miljön. 

 

Under 2013 genomfördes en undersökning av 2 av de 5 objekten, 

Bantjärnstippen och deponin i Uppsälje. Syftet med undersökningarna var att 

klarlägga om läckage av farliga ämnen sker från avfallstipparna till 

grundvattnet. Objekten klassades om och placerades i riskklass 3, måttlig 

risk för människor och miljö. 

 

Källbackstippen är en av de kvarvarande deponier som bedöms tillhöra 

riskklass 2. Anledningen är att föroreningsnivån i mark och grundvatten 

bedöms som mycket stor eftersom tippen troligtvis består av stora volymer 

avfall och på grund av föroreningarnas höga farlighet. Det finns ingen 

uppsamling av lakvattnet utan det rinner ut i myren som avvattnas mot 

Idbäckstjärnen genom en trumma till ett dike som rinner västerut.  

 

I avfallsplanen som antogs i fullmäktige i Vansbro Kommun 2018-04-24 § 

36, finns ett mål att senast år 2022 ska alla prioriterade nedlagda kommunala 

deponier (klass 1 och 2) vara undersökta enligt MIFO fas 2. Det ska under 

2022 finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där 

undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov 

av åtgärd inte finns ska en bedömning göras om deponin kan omklassas till 

lägre riskklass. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden förelägger Vansbro Kommun, att åtgärda följande punkter på 

Källbackstippen, nedlagd kommunal deponi, Snöån 13:37: 

  

1. Vansbro Kommun ska upprätta en provtagningsplan för undersökning av 

föroreningar vid den nedlagda kommunal deponin på fastigheten Snöån 

13:37. Planen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4918 

”metodik för förorenade områden” nr 4310 och 4311 ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de 

uppgifter som anges i Svenska geotekniska Fälthandboken (SGF Rapport 

2:2013) 

Av provtagningsplanen ska det framgå hur bolaget avser att undersöka: 
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1.1. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den kommunala 

deponin i mark och grundvatten 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten 

1.3. antalet prov ska anpassas så att tillräcklig information för en bedömning 

av det förorenade områdets utbredning i vertikal och horisontell riktning går 

att avgöra 

 

I provtagningsplanen ska det tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baseras på. Placeringen 

av provpunkter ska utföras och på flera djup i marklagren för att eventuella 

föroreningars vertikala och horisontella utbredning ska kunna fastställas.  

 

2. Vansbro Kommun ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 1, 

för en miljöteknisk undersökning senast 2022-08-31. 

 

3. Vansbro Kommun ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

Åtgärdsutredningen och riskvärderingen ska utföras enligt Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978).  

 

4. Åtgärdsutredning med förslag till åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Miljökontoret senast 2022-12-31. 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tjänsteutlåtande 2022-03-31, dok.nr. 101 

Blankett MIFO fast 1 Källbackstippen, dok.nr. 100 

Rapport 2011:18 Inventering av förorenade områden - Nedlagda kommunala 

deponier i fem kommuner, dok.nr. 99 
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JAV § 11 Ärende JAV 2022-00009 

Föreläggande om provtagningsplan och undersökning 
av Nås avfallstipp, nedlagd kommunal avfallsdeponi, 
Haga 24:12 

Beslut 

Jävsnämnden förelägger Vansbro Kommun, att åtgärda följande punkter på 

Nås avfallstipp, nedlagd kommunal deponi, Haga 24:12: 

 

1. Vansbro Kommun ska upprätta en provtagningsplan för undersökning av 

föroreningar vid den nedlagda kommunal deponin på fastigheten Haga 

24:12. Planen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4918 

”metodik för förorenade områden” nr 4310 och 4311 ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de 

uppgifter som anges i Svenska geotekniska Fälthandboken (SGF Rapport 

2:2013) 

Av provtagningsplanen ska det framgå hur bolaget avser att undersöka: 

 

1.1. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den kommunala 

deponin i mark och grundvatten 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten 

1.3. antalet prov ska anpassas så att tillräcklig information för en bedömning 

av det förorenade områdets utbredning i vertikal och horisontell riktning går 

att avgöra 

 

I provtagningsplanen ska det tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baseras på. Placeringen 

av provpunkter ska utföras och på flera djup i marklagren för att eventuella 

föroreningars vertikala och horisontella utbredning ska kunna fastställas.   

 

2. Vansbro Kommun ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 1, 

för en miljöteknisk undersökning senast 2022-08-31. 

 

3. Vansbro Kommun ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

Åtgärdsutredningen och riskvärderingen ska utföras enligt Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978).  
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4. Åtgärdsutredning med förslag till åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Miljökontoret senast 2022-12-31. 

Ärendet 

2011 genomförde Länsstyrelsen en inventering och riskklassning (MIFO fas 

1) av 12 deponier i Vansbro Kommun. 5 utav dem bedömdes tillhöra 

riskklass 2, stor risk för människors hälsa och miljön. 

 

Under 2013 genomfördes en undersökning av 2 av de 5 objekten, 

Bantjärnstippen och deponin i Uppsälje. Syftet med undersökningarna var att 

klarlägga om läckage av farliga ämnen sker från avfallstipparna till 

grundvattnet. Objekten klassades om och placerades i riskklass 3, måttlig 

risk för människor och miljö. 

 

Nås avfallstipp är en av de kvarvarande deponier som bedöms tillhöra 

riskklass 2. Förororeningsnivån i mark och grundvatten bedöms som mycket 

stor eftersom deponin troligtvis består av stora volymer avfall och 

farligheten på föroreningarna. Området präglas också av glacial grovsilt-

finsand och torv. Tippen ligger inom översvämningszon vilket ökar 

förutsättningarna för spridning av föroreningar. 

 

I avfallsplanen som antogs i fullmäktige i Vansbro Kommun 2018-04-24 § 

36, finns ett mål att senast år 2022 ska alla prioriterade nedlagda kommunala 

deponier (klass 1 och 2) vara undersökta enligt MIFO fas 2. Det ska under 

2022 finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där 

undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov 

av åtgärd inte finns ska en bedömning göras om deponin kan omklassas till 

lägre riskklass.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden förelägger Vansbro Kommun, att åtgärda följande punkter på 

Nås avfallstipp, nedlagd kommunal deponi, Haga 24:12: 

 

1. Vansbro Kommun ska upprätta en provtagningsplan för undersökning av 

föroreningar vid den nedlagda kommunal deponin på fastigheten Haga 

24:12. Planen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4918 

”metodik för förorenade områden” nr 4310 och 4311 ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de 

uppgifter som anges i Svenska geotekniska Fälthandboken (SGF Rapport 

2:2013) 

Av provtagningsplanen ska det framgå hur bolaget avser att undersöka: 
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1.1. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den kommunala 

deponin i mark och grundvatten 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten 

1.3. antalet prov ska anpassas så att tillräcklig information för en bedömning 

av det förorenade områdets utbredning i vertikal och horisontell riktning går 

att avgöra 

 

I provtagningsplanen ska det tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baseras på. Placeringen 

av provpunkter ska utföras och på flera djup i marklagren för att eventuella 

föroreningars vertikala och horisontella utbredning ska kunna fastställas.   

 

2. Vansbro Kommun ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 1, 

för en miljöteknisk undersökning senast 2022-08-31. 

 

3. Vansbro Kommun ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

Åtgärdsutredningen och riskvärderingen ska utföras enligt Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978).  

 

4. Åtgärdsutredning med förslag till åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Miljökontoret senast 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tjänsteutlåtande 2022-03-31, dok.nr. 103 

Blankett MIFO fas 1, dok.nr. 104 

Rapport 2011:18 Inventering av förorenade områden - Nedlagda kommunala 

deponier i fem kommuner, dok.nr. 102 
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JAV § 12 Ärende JAV 2022-00010 

Föreläggande om provtagningsplan och undersökning 
av Skälsmyrans avfallstipp, nedlagd kommunal 
avfallsdeponi, Tuvheden s:4. 

Beslut 

Jävsnämnden förelägger Vansbro Kommun, att åtgärda följande punkter på 

Skälsmyrans avfallstipp, nedlagd kommunal deponi, Tuvheden s:4: 

  

1. Vansbro Kommun ska upprätta en provtagningsplan för undersökning av 

föroreningar vid den nedlagda kommunal deponin på fastigheten Haga 

24:12. Planen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4918 

”metodik för förorenade områden” nr 4310 och 4311 ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de 

uppgifter som anges i Svenska geotekniska Fälthandboken (SGF Rapport 

2:2013) 

Av provtagningsplanen ska det framgå hur bolaget avser att undersöka: 

 

1.1. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den kommunala 

deponin i mark och grundvatten 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten 

1.3. antalet prov ska anpassas så att tillräcklig information för en bedömning 

av det förorenade områdets utbredning i vertikal och horisontell riktning går 

att avgöra 

 

I provtagningsplanen ska det tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baseras på. Placeringen 

av provpunkter ska utföras och på flera djup i marklagren för att eventuella 

föroreningars vertikala och horisontella utbredning ska kunna fastställas.   

 

2. Vansbro Kommun ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 1, 

för en miljöteknisk undersökning senast 2022-08-31. 

 

3. Vansbro Kommun ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

Åtgärdsutredningen och riskvärderingen ska utföras enligt Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978).  
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4. Åtgärdsutredning med förslag till åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Miljökontoret senast 2022-12-31. 

Ärendet 

2011 genomförde Länsstyrelsen en inventering och riskklassning (MIFO fas 

1) av 12 deponier i Vansbro Kommun. 5 utav dem bedömdes tillhöra 

riskklass 2, stor risk för människors hälsa och miljön. 

 

Under 2013 genomfördes en undersökning av 2 av de 5 objekten, 

Bantjärnstippen och deponin i Uppsälje. Syftet med undersökningarna var att 

klarlägga om läckage av farliga ämnen sker från avfallstipparna till 

grundvattnet. Objekten klassades om och placerades i riskklass 3, måttlig 

risk för människor och miljö. 

 

Skälsmyrans avfallstipp är en av de kvarvarande deponier som bedöms 

tillhöra riskklass 2. Föroreningar med hög farlighet antas finnas i deponin då 

hushållsavfall, industriavfall, bilskrot och däck har deponerats på området. 

Även öppen förbränning har skett. Tippen avslutades någon gång efter 1978. 

 

I avfallsplanen som antogs i fullmäktige i Vansbro Kommun 2018-04-24 § 

36, finns ett mål att senast år 2022 ska alla prioriterade nedlagda kommunala 

deponier (klass 1 och 2) vara undersökta enligt MIFO fas 2. Det ska under 

2022 finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där 

undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov 

av åtgärd inte finns ska en bedömning göras om deponin kan omklassas till 

lägre riskklass. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden förelägger Vansbro Kommun, att åtgärda följande punkter på 

Skälsmyrans avfallstipp, nedlagd kommunal deponi, Tuvheden s:4: 

  

1. Vansbro Kommun ska upprätta en provtagningsplan för undersökning av 

föroreningar vid den nedlagda kommunal deponin på fastigheten Haga 

24:12. Planen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4918 

”metodik för förorenade områden” nr 4310 och 4311 ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de 

uppgifter som anges i Svenska geotekniska Fälthandboken (SGF Rapport 

2:2013) 

Av provtagningsplanen ska det framgå hur bolaget avser att undersöka: 
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1.1. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den kommunala 

deponin i mark och grundvatten 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten 

1.3. antalet prov ska anpassas så att tillräcklig information för en bedömning 

av det förorenade områdets utbredning i vertikal och horisontell riktning går 

att avgöra 

 

I provtagningsplanen ska det tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baseras på. Placeringen 

av provpunkter ska utföras och på flera djup i marklagren för att eventuella 

föroreningars vertikala och horisontella utbredning ska kunna fastställas.   

 

2. Vansbro Kommun ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 1, 

för en miljöteknisk undersökning senast 2022-08-31. 

 

3. Vansbro Kommun ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

Åtgärdsutredningen och riskvärderingen ska utföras enligt Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978).  

 

4. Åtgärdsutredning med förslag till åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Miljökontoret senast 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tjänsteutlåtande 2022-03-31, dok.nr. 107 

Blankett MIFO fas 1, dok.nr. 108 

Rapport 2011:18 Inventering av förorenade områden - Nedlagda kommunala 

deponier i fem kommuner, dok.nr. 106 
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JAV § 13 Ärende JAV 2022-00011 

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov 
Skomakaren 3 

Beslut 

Jävsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 

2024-04-16. 

Ärendet 

En ny ansökan om förlängning tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 

av affärslokaler till industrilokaler på fastigheten Skomakaren 3 inkom 2022-

03-09. Ansökan gäller förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 

2024-04-16.  

 

Anledningen att ett permanent bygglov inte kan ges är att fastigheten 

omfattas av detaljplan med Lantmäteriets aktnr: 2021-P163. Detaljplanen 

medger markanvändning för handel och åtgärden strider därmed mot 

gällande detaljplan. Sökande har utrett möjligheterna till planändring i 

samråd med Vansbro kommun och Länsstyrelsen men kommit till slutsatsen 

nu under 2022 att inte påbörja processen med planarbete då kostnaderna och 

osäkerheten att ändring inte är möjlig är för stor. Verksamheten kommer att 

avvecklas från fastigheten.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Jävsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 

2024-04-16. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tjänsteutlåtande 2022-04-14, dok.nr. 111 

 


