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n MILJÖNÄMNDEN Kräver kontrollprogram för de mest
belastade

Gamla soptippar har kartlagts

Publicerad: 27. December 2006 02:00 

HÄSSLEHOLM
Miljönämnden vill att det upprättas ett kontrollprogram för att om
möjligt förhindra läckage från de mest belastade soptipparna.

I varje by fanns det förr soptippar som belastades med avfall av varierande slag.
En del av soptipparna var deponiplats för företag som sysslade med miljöfarlig
verksamhet.

Miljöfarligt avfall
1999 gjordes en inventering av de gamla soptipparna i kommunen och vid detta
tillfälle listades de tio mest belastade tipparna i kommunen. Nu vill miljönämnden
att det upprättas ett kontrollprogram för att om möjligt förhindra läckage från
soptipparna.

Innan Hässleholms kommun anlade avfallsanläggningen i Vankiva, fanns det en
stor soptipp för Hässleholms centralort på Läreda industriområde. Man vet att det
finns mycket miljöfarligt avfall i den gamla tippen och man vet också att
lakvattnet från denna tipp innehåller många miljöfarliga ämnen.

Syftet med kontrollprogrammet är att kartlägga vilka åtgärder som kan vara
relevanta för att minska läckagen. På den gamla tippen i Hässleholm har det
bland annat diskuterats en täckning av tippens topp med lerjord för att förhindra
att vatten träcker ner i tippmassorna och som sedan ger upphov till förorenat
lakvatten.

Bland de övriga tipparna som anses vara bland de mest belastade finns den
nerlagda tippen i Tvärskog utanför Tyringe, soptippen i Vittsjö, tippen i
Släbobygget utanför Tyringe, tippen i Ballingslöv, tippen i Hästveda, Sösdala och
Vinslöv, Emmaljunga.

Måttlig risk
Vid den miljötekniska undersökningen 1999 klassificerades de gamla soptipparna i
fyra grupper, mycket stor risk, stor risk, måttlig risk och liten risk. Ingen av
soptipparna i kommunen hamnade i de två värsta riskklasserna, utan de flesta
hamnade i klassen måttlig risk. 

Trots detta anser miljönämnden att det är av stor vikt att man framöver har
kontroll över de gamla soptipparna i kommunen.

Ewe Nilsson
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