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Föreläggande om komplettering av ansökan om 
tillstånd till inertdeponi, Vråssered

Miljöprövningsdelegationen anser att er ansökan är ofullständig och förelägger er 
därför att lämna nedanstående kompletteringar till ansökan. Föreläggandet görs 
med stöd av 22 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken. Detta är det andra 
kompletteringsföreläggandet.

Kompletteringarna ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 
31 januari 2021. Om kompletteringarna inte kommer in kan delegationen antingen 
pröva ansökan som den ser ut nu eller avvisa ansökan.

Kompletteringarna kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller 
yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas omedelbart en 
bekräftelse på att vi har tagit emot uppgifterna.

Kompletteringarna kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Ange diarienummer 551-13198-2020 i ämnesraden. För att kunna skicka stora filer (totalt 
större än cirka 25 MB) till Länsstyrelsen behövs en inbjudan till tjänsten Filskick. Denna 
inbjudan fås enkelt genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med 
begäran om detta.

Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av textmaterialet. 
Om kompletteringarna omfattar mer än cirka 20 sidor bör även tre papperskopior skickas 
in.

Dessa kompletteringar behövs:

1. Behovsutredning behöver kompletteras med en redovisning av beräknade 
mängder inert avfall som behöver deponeras i upptagningsområdet. Jämför 
behovet av deponering av inert avfall med den omfattning som ansökan 
avser.

Motivering: I göteborgsregionen finns flera anläggningar som tar emot 
motsvarande typ av massor. Behovet av ytterligare en deponi behöver 
därav beskrivas. Redovisa beräknat behovet av att deponera inert avfall i 
upptagningsområdet för denna deponi i dagsläget samt i framtiden. 
Beräkningarna kan grundas i officiella siffror eller antaganden utifrån 
planerade projekt i upptagningsområdet.

2. Bemöt Lerum kommuns kompletteringsyttrande, daterat 2020-09-30, 
punkt 5–28. Bedömningar bör vägas mot resultaten i Trafikverkets ÅVS 
(åtgärdsvalsstudie) för väg 1937. 
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Komplettera med Trafikverkets ÅVS för väg 1937. Ange vilka åtgärder ni 
åtar er att genomföra.

Motivering: Lerums kommun har synpunkter på att verksamhetens 
trafikpåverkan måste beskrivas och bedömas ytterligare. Trafikverket 
tycker att det krävs ett helhetsgrepp utmed hela vägsträckan. Trafikverket 
anser, för att få en samlad bild över vägsträckan, att ÅVSen för väg 1937 
bör avvaktas. ÅVSen beräknas vara klar årsskiftet 2020/2021. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att synpunkterna kring 
trafiksituationen är avgörande för prövningen och instämmer i 
Trafikverkets synpunkt att ÅVSen bör avvaktas innan ytterligare 
ställningstaganden görs. ÅVSen beräknas vara klar inom en relativ snar 
framtid och det är därför rimligt att avvakta resultaten i denna. Sökande 
bör således avvakta ÅVSen innan kompletteringar görs enligt denna punkt. 

3. Redovisa förslag till hur transporterna kan regleras eller planeras så att 
hälften av transporterna går genom Lerum och hälften går genom 
Olofstorp.

4. Redovisa en plan för avslutning och efterbehandling av 
deponiverksamheten.

Planen bör upprättas på vedertaget sätt. Följande bör dock framgå i planen: 
hur deponin på ett naturligt sätt kan anslutas till omgivande mark och hur 
deponin kan utformas på bästa sätt för naturmiljön i området. Ange även 
hur utformningen anpassas för att minimera infiltration i deponerade 
massor samt hur utformningen kommer att anpassas så att risken för ras 
och skred minimeras så att marken blir stabil efter avslutad verksamhet. 

Motivering: Det har genom remissinstanser framkommit synpunkter och 
frågor angående avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder. I ansökan har 
beskrivits vissa avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder men 
Miljöprövningsdelegationen anser att det till ansökan ska bifogas en 
särskild plan där dessa åtgärder sammanställs. (deponiförordningen, § 36) 
Med tanke på att förhållanden kan ha ändrats under deponins drift kan 
åtgärder med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön behöva 
revideras. Planen ska utgå från de intentioner och förutsättningar som finns 
i dagsläget.

Miljöförvaltningen anger bland annat i sitt yttrande att sökandes 
bedömning att stabiliteten kan säkerställas vid den branta släntlutningen 
saknar referenser. De önskar en beskrivning över vilka beräkningar och 
uppgifter som man grundar bedömningen på. Vidare anger 
Miljöförvaltningen att sökande inte har bemött hur utformningen påverkar 
infiltration och uppkomst av förorenat lakvatten. Inte heller hur den 
påverkar framtida återställning och landskapsbilden när området ska 
planteras med skog och återgå till naturmark. De anser därför fortfarande 
att sökande borde presentera förslag på en mer naturlig utformning av 
deponin, med anslutning till omgivande mark samt en utformning som 
minimera infiltration av vatten i deponimassorna. 
Miljöprövningsdelegationen instämmer i dessa synpunkter. Sökande bör 
således redovisa en plan som anpassas mjukare till landskapet, med 
släntlutningar om max 1/3 och min. 1/20, där yt-avrinning gynnas och 
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stabiliteten säkerställs. (deponiförordningen, § 27 samt Naturvårdsverkets 
råd1 och vägledning2) Vidare bör utformningen ske på ett sätt som gynnar 
naturmiljön i området.

Remissinstanser
Yttrande från Trafikverket, Lerums kommun och Miljöförvaltningen i Göteborgs 
Stad om kompletteringsbehov bifogas för bemötande.

Övriga synpunkter som inkommit i ärendet och inte som tidigare delgetts sökande 
bifogas för kännedom och möjlighet att bemöta.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Jan 
Mastera, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Therese Byström, 
miljöhandläggare.

På Miljöprövningsdelegationens vägnar

Therese Byström

Bilaga
Yttrande från Trafikverket (handlings nr 50.1)
Yttrande från Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad (handlings nr 52.1)
Yttranden från Lerums kommun (handlings nr 51.1, 51.2, 53 och 54)

Häradsgårdens bostadsrättsförening (handlings nr 21)
Bostadsrättsföreningen Nya Mascotte (handlingsnr 43.1)
Tim Polhammar (handlings nr 44)
Tuovi Larsson (handlings nr 46)
Valter Moss Bostadsrättsföreningen Utsikten (handlings nr 47)
Bergum Gunnilse Utveckling (handlings nr 52.2)

Prövningsprocessen

Ansökan 
kommer in

Komplettering 
av ansökan Yttranden MPD fattar 

beslut
Kungörelse

Här är vi nu

1 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0134-5.pdf?pid=2562 
(Handbok 2004:2)
2 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5909-5.pdf 
(Rapport 5909, sid 16)

Bemötande av 
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