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1. Verksamhetsbeskrivning  
4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 

påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 

Allmänt råd: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att 

t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter 

eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller 

omfattande transporter. 
 



Huvudman för anläggningen är Söderhamn NÄRA AB. 

 

Verkställande Direktör John Lundmark 

 

Anläggning för mottagning, sortering, mellanlagring, omlastning, behandling och 

deponering av avfall. 

 

Anläggningen är lokaliserad ca 1 km söder Söderhamn.  Deponin ligger i en dalgång i 

SO - NV sträckning på en nivå ca + 15 m i områdets nordvästra del och ca + 25 m i 

dess sydöstra del. Kringliggande höjder är skogsbeklädda och når upp till + 40 m. 

Avfallsområdet är insynsskyddat av skog runt om. Den omkringliggande skogen är för 

området typisk, med blandning av björk, tall och gran. 

 

Trots att Långtå avfallsanläggning är beläget relativt nära Söderhamns tätort bedöms 

deponin ha ett ostört läge. Blötängarnas industriområde utgör en buffertzon mellan 

avfallsanläggningen och bostadsbebyggelsen.  

 

Buller alstras vid lossning och omlastning av avfall, sortering på sorteringsplattan, 

flisning av träavfall och ris samt lastning och komprimering av metallskrot mm. 

Bullerutredning visar att vi håller oss inom beslutande värden i och med detta anses 

Näras del i detta utredd. 

 

Komposteringen av avloppsslam kan alstra lukt ibland. Främst vid lossning av 

slammet. När det väl är blandat med hästgödsel avges inte lika mycket luktande 

ämnen. Anläggningen har  fått in klagomål på lukten under den tid 

komposteringsverksamheten har pågått. Möte med de klagande har genomförts. 

 

Lakvatten avleds efter rening i en lakvattenreningsanläggning till Söderalaån. 

 

Behandling av lakvatten sker genom uppsamling till ett utjämningsmagasin och rening 

genom horisontalfilter i dammen. Efter filtrering renas lakvattnet ytterligare genom att 

det fördelas på en översilningsyta. Det beräknade medelflödet från avrinningsområdet 

uppgår till ca 150 m3 per dygn. Filtreringsdammen beräknas ha en kapacitet på ca 400 

m3 per dygn. 

 

Anläggningen har under årens lopp successivt förbättrats. Mängden kväve fortsätter att 

minska konstant. 

 
 

 

2. Tillstånd 
4 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 

motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 

Allmänt råd: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas 

under punkt 7. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2008-03-14 Lst, X-län Tillstånd enligt miljöbalken till mottagning, 

behandling och deponering av avfall 



  -mottagning, sortering, mellanlagring och 

omlastning av maximalt 30 000 ton avfall per 

år. 

2012-09-24 Lst Dalarnas län Ändringsbeslut 

- mottagning, sortering, mellanlagring och 

omlastning av maximalt 40 000 ton avfall per 

år. 

  - samtidig lagring av maximalt 300 ton farligt 

avfall. 

  - samtidig lagring av avfall som får deponeras 

på deponi för inert avfall utan 

mängdbegränsning. 

  - behandling av maximalt 1000 ton farligt 

avfall per år av oljeförorenade massor, 

oljehaltigt vatten och slam samt impregnerat 

virke. 

  - behandling av maximalt 6 500 ton icke 

farligt avfall per år av avloppsslam och 

fettavskiljarslam. (Strukturmaterial inte 

inkluderat). 

  - deponering av maximalt 10 000 ton icke 

farligt avfall (konstruktionsmaterial inte 

inkluderat, samt 100 ton stabilt icke reaktivt 

asbestavfall per år. 

2012-09-24 Lst Dalarnas län Ändringsbeslut  

- samt 300 ton stabilt icke reaktivt 

asbestavfall per år. 

  - användning av aska för anläggningsändamål 

där föroreningsrisken är ringa. 

2013-11-12 Lst Dalarnas län Ändringstillstånd enligt miljöbalken för 

uppförande och drift av anläggning för 

produktion av biogas vid Långtå 

avfallsanläggning, Söderhamns kommun 

  - Biologisk behandling av högst 7000 ton 

organiskt avfall och avloppsslam från 

kommunala reningsverk. 

  - Produktion av biogas med tillhörande 

uppgraderingsanläggning. 

2014-04-02 Lst Dalarnas län Aska får inte deponeras i befintlig deponi utan 

enbart användas i konstruktionsändamål under 

de förutsättningar som tillsynsmyndigheten 

medger. 

2015-06-22 Lst Dalarnas län Fastställande av slutgiltiga villkor ang 

haltreduktion av totalkväve i lakvatten från 

Långtå avfallsanläggning. Haltreduktionen av 

totalkväve över 

lakvattenbehandlingsanläggningen ska, som 

rikt och årsmedelvärde uppgå till minst 50 %. 

 



 

3. Anmälningsärenden beslutade under året  
4 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 

ändringar enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser.  
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

  Inga anmälningsärenden har initierats under 

2018. 

   

 

4. Andra gällande beslut  
 4 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden 
mm. 

 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

  Inga andra gällande beslut 

 

5. Tillsynsmyndighet 
4 § 5Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 
Namn 

Bygg- och miljöförvaltningen, bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun 

 

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
4 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på 

verksamhetens omfattning. 
 
Tillståndsgiven mängd /Annat mått Faktisk produktion/Annan uppföljning 

-mottagning, sortering, mellanlagring och 

omlastning av maximalt 40 000 ton avfall per 

år. 

26 333 ton 

- samtidig lagring av maximalt 300 ton farligt 

avfall. 

203 ton 

- behandling av maximalt 1000 ton farligt 

avfall per år av oljeförorenade massor, 

oljehaltigt vatten och slam samt impregnerat 

virke. 

 

551 ton 

- behandling av maximalt 6500 ton icke 

farligt avfall per år av avloppsslam och 

fettavskiljarslam. (Strukturmaterial inte 

inkluderat). 

2 895 ton 

- deponering av maximalt 10 000 ton icke 

farligt avfall. 

3 518 ton 

- deponering av max  300 ton stabilt icke 

reaktivt asbestavfall per år. 

123 ton 



- användning av aska för anläggnings-

ändamål där föroreningsrisken är ringa. 

2 346 ton 

Kommentar 
Siffrorna överensstämmer väl med föregående år.  
 
 

7. Gällande villkor i tillstånd  
4 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska 

verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med 

vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit 

sig i ärendet. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som 

beskrivits i tillståndsansökan för anläggningen. 

2. Buller från verksamheten, inklusive transporter 

inom verksamhetsområdet, får som riktvärde inte 

ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 

vid bostäder än: 50 dB(A) dagtid vardagar, 

nattetid 40 dB(A) samt övrig tid 45 dB(A), Den 

momentana nivån nattetid får inte överskrida 55 

dB(A)som riktvärde vid bostäder. Buller från 

verksamheten får inte innehålla störande 

impulsljud eller hörbara komponenter. 

Efter ett möte med närboende har en ny 

bullerutredning gjorts 2018 den visade att 

verksamheten inte nådde upp till de begränsande 

riktvärdena vid närmaste fastighet.  

3. Obehöriga ska förhindras tillträde till 

anläggningen. 

Ytterligare kameror har installerats med 

kommunikation i realtid med vaktbolag under 

2018   

4. Verksamheten ska bedrivas så att lukt, 

damning, nedskräpning eller förekomst av 

skadedjur inte ger upphov till olägenheter i 

omgivningen. Skulle olägenhet trots allt uppstå 

ska åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa 

problemen. 

Städning och dammbekämpning ingår i den 

dagliga skötseln. Avtal finns med Anticimex för 

bekämpning av skadedjur. Övriga olägenheter 

hanteras när de uppstår. 

5. Bolaget ska verka för att omgivande vegetation 

bibehålls i den utsträckning som krävs för att ge 

nödvändigt insynsskydd.  

Kommunens markförvaltare är informerad om 

betydelsen av omgivande vegetation som 

insynsskydd. 



6. Förvaring av avfall och farligt avfall ska ske på 

tät yta som är beständig mot det avfall som lagras 

och så att det skyddas mot nederbörd. Behållare 

ska vara ändamålsenliga, säkra och skyddade mot 

påkörning. Ämnen som kan reagera med varandra 

ska förvaras åtskilda så att de inte kan nå 

varandra vid läckage. Förvaringsytorna ska förses 

med sekundärt skydd så att spill, läckage eller 

liknande hålls kvar och kan omhändertas. 

 

Fraktionerna kylmöbler, vitvaror, mindre 

elektronikutrustning, tryckimpregnerat virke och 

lysrör/ lågenergilampor undantas från kravet på 

sekundärt skydd. Vidare undantas fraktionerna 

kylmöbler, vitvaror och oflisat tryckimpregnerat 

virke från kravet att lagring ska ske så att 

fraktionerna skyddas från nederbörd.  

Under 2018 har utbyggnad av lagring påbörjats 

 

 

 

 

 

 

Kylmöbler, vitvaror och tryckimpregnerat virke 

lagras på hårdgjorda ytor utan sekundärt skydd. 

Hanteringen kontrolleras av tillsynsmyndigheten. 

7. Hantering av avfall och farligt avfall ska ske så 

att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. 

Vid risk för spill och läckage ska hantering ske på 

tät yta så att spridning till mark eller vatten 

förhindras. Spill från hantering av farligt avfall 

ska omgående samlas upp och omhändertas som 

farligt avfall. Saneringsmedel och 

saneringsutrustning ska finnas tillgängligt vid 

anläggningen.  

Hanteringen av farligt avfall sker enligt kraven. 

Avfallet riskerar inte att spridas till mark, luft 

eller vatten. Saneringsmedel finns alltid 

tillgängligt för uppsugning av eventuellt spill. 

8. Ytor för behandling av avfall ska vara 

hårdgjorda och behandling av oljehaltiga massor 

och vatten ska ske nederbördsskyddat på täta ytor 

som är beständiga mot det avfall som behandlas 

Avvattning av oljehaltiga massor sker under tak i 

betongbassänger. 

9. Farligt avfall i form av oljeförorenade massor, 

oljehaltigt vatten och slam samt impregnerat 

virke får behandlas. 

Oljehaltigt vatten behandlas genom avskiljning i 

oljebassänger. Impregnerat virke flisas och 

transporteras bort omgående. 

10. Avloppsslam och fettavskiljarslam får 

behandlas genom avvattning och kompostering. 

4820 ton avvattnat slam har komposterats. 427 

ton oavvattnat slam plus 161 ton 

fettavskiljarslam har avvattnats före 

kompostering under 2017.  

11. Slamdjupet i frystorkbäddarna får före 

infrysning inte vara större än att en effektiv 

infrysning kan säkerställas, dock max 70 cm. 

Frysning och torkning i frystorkbäddarna 

planeras att avslutas under 2019 

12. Slam som avyttras utanför 

verksamhetsområdet ska komposteras i enlighet 

med hygieniseringskriterierna i Naturvårdsverkets 

allmänna råd 2003:4, bilaga 2 smittskydd. 

Hygieniserat material ska hanteras på ett sådant 

sätt att risken för återväxt och återinfektion av 

smittämnen minimeras. 

Allt slam kommer tills vidare att användas 

som konstruktionsmaterial inom 

anläggningen. 



13. Följande icke farliga och inerta avfall får 

deponeras: 

Restavfall, efter sortering av hushålls-, 

industri-, bygg-, rivnings- och annat 

verksamhetsavfall, aska från förbränning av 

torv och obehandlat trä, brunstensbatterier, 

blästersand, döda sällskapsdjur samt rester 

från älgjakt och fisketävlingar, får deponeras 

under förutsättning att dispens från förbudet 

att deponera organiskt avfall medges. 

3 518 ton restavfall och 4,3 ton slaktavfall 

har deponerats under 2018. 

14. Deponering inom etapp 2 får som längst 

fortsätta fram till 31 december 2008.  

Deponins höjd inklusive sluttäckning, får 

inom etapp 1 och 2 inte överstiga +50 m (RH 

00) 

Sluttäckningen av etapp 2 påbörjades under 

2009 och fortsatte under 2011 och framåt. 

Därmed är 40 000 m2 av totalt 50 000 m2 

sluttäckt. Resterande yta avses att täckas 

under 2020 

Deponietappernas höjd är i dag ungefär +35 

m. Det har inte ändrats mätbart från 2014. 

15. Deponin ska utformas så att kraven för 

tillfredsställande stabilitet enligt 

Skredkommissionens rekommendationer i 

rapport 3:95 uppfylls. 

Inga justering var nödvändig 2018 

16. Lakvatten som inte infiltrerar i den 

geologiska barriären ska avledas genom väl 

fungerande dränering i deponin.  

Dräneringen har beskrivits i 

tillståndsansökan och godtagits av 

tillståndsgivande myndighet. 

17. Deponin ska efter att deponering upphört 

avslutas så att den geologiska barriärens 

begränsade flödeskapacitet kompenseras. 

Bolaget ska i lakvattnets strömningsriktning 

reservera en tillräckligt stor yta för framtida 

sidobarriär för lakvatten. Inom detta område 

får inga åtgärder vidtas som kan förhindra 

möjligheterna att i framtiden anlägga en 

sidobarriär i området. 

En begränsning av flödet genom den 

geologiska barriären kan åstadkommas 

genom att göra tätskiktet tätare än 

minimikraven.  

Detaljplanen kan kompletteras med 

begränsningar för aktiviteter som kan 

förhindra möjligheterna att i framtiden 

anlägga en sidobarriär i området. 

18. Bolaget ska verka för att den geologiska 

barriären långsiktigt skyddas mot påverkan 

som kan försämra dess funktion. 

Även detta kan göras genom skrivningar i 

detaljplanen. 



19. Allt eftersom deponin avslutas (etapp2 

undantaget) ska bolaget i god tid, senast ett 

(1) år innan deponering upphör, till 

tillsynsmyndigheten redovisa förslag på 

utformning av avslutningsåtgärder. 

Redovisningen ska innehålla uppgifter om 

sluttäckningens utformning, 

konstruktionsmaterial, skyddsåtgärder, 

kontroll och tidplan för arbetet. 

Med dagens deponeringstakt kommer etapp 

1 att kunna fungera som deponi i ytterligare 

ca 30 år, vilket betyder att datum för 

anmälan om sluttäckning av den delen ännu 

ligger ett antal år framåt i tiden.  

En inmätning och beräkning utfördes under 

2014/15, vilket visar en aktuell siffra på 

återstående volym. En deponeringstid på 20 

år gäller vid en deponeringstakt på ca 7000 

ton/år. Idag är takten hälften så tiden bör 

vara betydligt längre. 

20. Opåverkat vatten ska avledas så att det 

inte når anläggningen för lakvatten- 

behandling. 

Avskärande diken leder bort opåverkat 

vatten. 

21. Vatten från oljebassängerna ska innan 

avledning till lakvattenbehandlings- 

anläggningen passera en fungerande klass1 – 

oljeavskiljare som är dimensionerad för att 

klara 5 mg/l mätt som oljeindex.  

Befintlig oljeavskiljare har kompletterats 

med koalescensfilter för att få samma 

funktion som en klass 1 oljeavskiljare under 

2009. Inga ändringar 2018 

22. Dag- och lakvatten från behandlingsytor 

samt lakvatten från deponier ska samlas upp 

och behandlas i verksamhetens anläggning 

för lakvattenrening. 

Dag- och lakvatten från behandlingsytor leds 

till anläggning för rening av lakvatten. 

23. Utformningen av mätmetod, mätfrekvens 

och utvärderingsmetod ska regleras i ett 

kontrollprogram som möjliggör bedömning 

av om tillstånd, villkor och föreskrifter 

efterlevs. Programmet ska följas. 

Gällande kontrollprogram följs. 

24. Aska får inte deponeras i befintlig deponi 

utan enbart användas i konstruktionsändamål 

under de förutsättningar som 

tillsynsmyndigheten medger. 

Aska används enbart som 

konstruktionsmaterial i sluttäckningen av en 

del av deponin, etapp 2, som håller på att 

sluttäckas. Sluttäckningen följer det 

tillståndsbeslut som bygg- och 

miljönämnden fattade 2009-02-26. 

25. Villkor för brandbegränsande åtgärder 

 

De olika punkterna för brandbegränsande 

åtgärder har stämts av med 

tillsynsmyndigheten, som bedömt att 

anläggningen uppfyller villkoren. 

26.Biogasproduktion ska bedrivas så att 

minsta möjliga metanläckage uppstår. 

Projektet biogas är nedlagt under 2018 



27. Förstagångsundersökning av 

anläggningen skall utföras av utomstående 

fackman med erfarenhet av liknande 

anläggningar. 

Anläggningen står oanvänd då projektet är 

nerlagt 

28. Haltreduktionen av totalkväve över 

lakvattenbehandlingsanläggningen ska, som 

rikt och årsmedelvärde uppgå till minst 50 %. 

Haltreduktionen av totalkväve, Ntot har 

uppnåtts under 2016 och bibehållits 2018 

U1. Utredningsvillkor. 

Upprätta riskanalys med avseende på brand. 

Inlämnas till tillståndsgivande myndighet 

senast 2009-12-31 

Riskanalys med avseende på brand har 

upprättats i samråd med räddningstjänsten. 

Tillsynsmyndigheten har beretts tillfälle att 

lämna synpunkter. Under 2010 gjordes 

kompletteringar av riskanalysen, som 

skickades till tillståndsgivande myndighet. 

Slutliga villkor för brandbegränsande 

åtgärder beslutades av länsstyrelsen i 

Dalarna 2013-04-30. 

 
 
 

8. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller 
andra undersökningar  
 4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 

utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.  Där så är möjligt ska 

värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. 

Allmänt råd:  Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 

verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 

råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  
Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är villkorsparametrar som finns med i SMP:s 
parameterlista.  
 

Se bifogade dokument. 

Rapport från ALcontrol  

 

 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 

kontrollfunktioner 
4 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt 

för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 
 

 
En sammanställning av alla kontrollpunkter som finns inom verksamheten har upprättats. 

Dokumentet ingår i miljöledningssystemet. Kontrollpunkterna noteras i början av varje år och 

läggs in i kalendern.  

 



  

10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella 

driftstörningar, avbrott, olyckor mm  
4 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 

olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 

för miljön eller människors hälsa.  

Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 
 

 
Anläggningen har under 2018 haft en halkolycka med operationer och lång rehab som resultat 

 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 

verksamhetens förbrukning av råvaror och energi 
4 § 12. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 

förbrukning av råvaror och energi.  

Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 
 

 
Vi följer regelbundet upp förbrukning av drivmedel och annan energi och försöker ställa det 

i relation till utfört arbete. Under 2016 har fossil diesel ersatts av HVO och hela den egna 

delen av verksamheten är idag fossilfri. Vi har kravställt entreprenörer för att bli fossilfria 

under 2019 

 

 

 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Förbrukning (liter per 

mil) i sopbil 

STL = elhybrid 

4,68  

(STL 
3,36) 

4,54 

(STL 
3,5) 

4,8 

(STL 
3,8) 

HVO 
100 

4,7 

HVO 
100 

4,68 

HVO 
100 

5,71 

Förbrukning (liter per 

timme) i 

traktor/grävmaskin 

11,43 11,1 11,4 HVO 
100 

9,6 

HVO 
100 

11,8 

HVO 
100 

10,7 

 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

       

Elförbrukning kWh 392 369 318 778 336 294 356 025 216 450  

 

 

STL Elhybrid 

 
 



12. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
4 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 

verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  

Allmänt råd:  Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 
 

 
Verksamheten går ut på att hantera andra verksamheters avfall. 

 

 
  



13. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till 

olägenheter för miljön eller människors hälsa 
4 § 15. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts löpande med syfte att minska sådana risker som kan 

ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

  
 

 
Egenkontrollen har inte föranlett några betydande åtgärder under 2018. Den utökade 

luftningen i lakvattendammen, som genomfördes under 2013 har dock visat sig ge bra 

resultat under 2014, vilket ser ut att ha förbättrats ytterligare under 2015.Resultaten 

bibehålls 2017-18 

 
 
 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 

 
1. Miljökontroll Långtå avfallsanläggning. 

2. Mottaget farligt avfall på Långtå avfallsanläggning 

 

 

  
  
 

  



Drift- och produktionsförhållanden under år 2016  

Mottaget avfall som behandlas på Långtå avfallsanläggning 

Avfallsslag Mottagare Sort 2017 2018 

Osorterat industriavfall, varunr 1 Sorteringsanläggning Långtå ton 401 502 

Osorterat bygg- och rivningsavfall, varunr 

2 

Sorteringsanläggning Långtå 

Varav: 
43223   

41200  
43110  

43221  
43330  Golv- och 

väggbeläggningsar
beten  

 

Värme- och 
sanitetsarbeten  

 

Rivning av 
hus och 
byggnader  

 

Byggande av bostadshus 
och andra byggnader  

  

ton 885 

73 

             400 

182 

196 

34 

1178 

131 

563 

189 

202 

93 

Verksamhetsavfall från ÅVC, varunr 12 Sorteringsanläggning Långtå ton 99 62 

Grovavfall från hushåll och bostads- 

rättsföreningar,14,22,23 

Sorteringsanläggning Långtå ton 53 31 

Grovavfall från sorteringscentral - 

varunummer 12 

Sorteringsanläggning Långtå ton Se brännbart 

Bollnäs 

Se 

brännbart 

Bollnäs 

Avvattnat slam för kompostering varunr 

35 

Kompostplatta Långtå ton 4 820 2 895 

Oavvattnat slam för avvattning och 

kompostering varunr 30 

Frystorkbäddar Långtå ton 427 451 

Övrigt slam varunr 33 Frystorkbäddar Långtå ton 66 39 

Matavfall till biogasframställning Containrar för biogas ton 40 0 

Fett från fettavskiljare Avvattning och 

komposteringpå Långtå 

ton 161 159 

Grönflis,                                             För kompostering av 

avloppsslam  

ton 1020 980 

Hästgödsel till kompostering Kompostering på Långtå ton 1 165 727  

Impregnerat virke Sydkraft SAKAB ton 183 161 

Dieselskadad jord  Behandling på godkänd 

anläggning 

ton 0 0 

SUMMA     7 340 7 185 

Mottaget avfall som omlastas och transporteras till annan ort för slutligt omhändertagande 

Avfallsslag Mottagare Sort 2017 2018 

Hushållsavfall, brännbart till förbränning Bollnäs värmeverk ton 6 068 6481 

Utsorterat matavfall Biogasframställning Uppsala  ton 789 466 

Bränslefraktion från Långtå direkt invägd Bollnäs värmeverk och 

BORAB 

ton 3 037 2942 

Metallskrot Stena ton 710 1992 



Varav metall utsorterat från hushåll, Järnskrot från 

ÅVC varunr 16 

Stena ton 634  

Bränsleflis tillverkat av rivningsvirke och 

övrigt träavfall 

NÄRA ton 1 661 3325 

Latrin BORAB för kompostering ton 14 10 

Avfallsolja Suez ton 26 40 

Farligt avfall utom olja Suez ton 191 93 

Elektronikskrot, div elektronik Genom Elkretsen ton 234 221 

Stora vitvaror Genom Elkretsen ton 73 79 

Lampor( lysrör+ljuskällor 2018) Genom Elkretsen ton 5 6 

Bilbatterier Stena ton 22 47 

Elavfall ej prod. Utvägd vikt Stena ton 0 72 

Bärbara batterier(bärbara+inbyggda)  Genom Elkretsen ton 13 13,5 

Inbyggda batterier Genom Elkretsen ton 1,1 1,3 

Däck till svensk Däckåtervinning ton 86 26 

Glas inkl FTI lagring Svensk glasåtervinning ton 66 328 

Papper och tidningar mm Stena Returpapper ton 603 568 

Well och kartong FNI ton 133 126 

Well och kartong Stena Returpapper ton 638 885 

Metallförpackningar FNI ton 8 2 

Metallförpackningar Metallkretsen ton 21 17 

Plastförpackningar FNI ton 76 92 

Plastförpackningar FTI ton 210 0 

Summa     14 685 5952 

Invägt avfall som deponeras på Långtå 

Avfallsslag Tillstånd sort 2017 2018 

Invägd deponirest från verksamheter 

Och andra kommuner 

10000 ton/år ton 3 107 2089 

Grovavfall från industri 

( nr 1 och 21) 

  ton 952 579 

Slaktavfall Långtå 

avfallsanläggning 

ton 3 4 

Gallerrens   ton 0 0 

Asbest   ton 113 123 

Summa     4 172 2795 

 

Invägt avfall som kommer att användas som konstruktionsmaterial 



Avfallsslag Tillstånd sort 2017 2018 

Aska Allt ska användas inte deponeras ton 2 202 2345 

Vägunderhåll/Konstruktions-

material 

  ton 1 875 1469 

Schaktmassor   ton 0 0 

Saneringsmassor    ton 0 0 

Summa     4 077 3914 

 

 

 

Kemikalieinköp Långtå 2018   
Produkt Mängd Leverantör  
Glykol 20 liter GTH  

Mac 2041/ 6 satser Solkem AB  

Mac Prickfri 124 100 liter Solkem AB  

Mac Prickbort 50 liter Solkem AB  

Red Line R-2 1 flaska Meca  

AdBlue 1000 liter 

Arom-dekor kemi 

AB  

       

       
  



Mottaget farligt avfall 2018, Långtå avfallsanläggning 

Söderhamn 

     
Tidsintervall 2018-01-01---2018-12-31    

     
Avfallslämnare Avfallsslag EWC-kod Mängd kg Summa 

Div lokala företag  Asbest och Eternit 17 06 05*   113 130 

Div lokala företag Impregnerat virke 17 09 03* 740 175 600 

SITA Sverige AB flytande N.O.S 13 05 07* 493 640 493 640 

Div. företag Färgrester 08 01 11* 1050 1050 

Linde Material Handling AB Oljefilter 16 01 07*  2173 

     



 


