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Västernorrland får ny anläggning för att behandla förorenad jord
Nu startar HEMAB och SAKAB en ny verksamhet vid Älands avfallsanläggning i Älandsbro.
Förorenade jordar ska tas om hand och avgiftas från gifter och tungmetaller. Den nya
anläggningen är den enda av sitt slag i Västernorrland och byggd för att klara regionens
samlade behov.
– Vi är mycket glada över att ha fått igenom den här miljöinvesteringen tillsammans med SAKAB,
säger Peter Häggström. Det finns ett stort behov av att rena gammal industrimark. Främst gäller det
nedlagda sågverk där marken behöver saneras från miljöfarliga ämnen, förklarar Peter Häggström.
Behandlingsanläggningen är specialbyggd för ändamålet och dimensionerad för hela regionens
identifierade behov. Det har tagit tre år att göra klart med anpassningar och nödvändiga tillstånd.
– Föroreningarna i jorden tas om hand med bästa tillgängliga teknik, säger Häggström. Efter
behandlingen kan jordarna återanvändas för sluttäckning av vår deponi, vilket blir ekonomiskt
fördelaktigt för oss samtidigt som vi sparar på naturens resurser. Marken där den förorenade jorden
fanns kan återställas på ett bra sätt.
Verksamheten kommer att drivas gemensamt av HEMAB och SAKAB. SAKAB har mångårig
erfarenhet av att ta hand om och behandla förorenad jord. Behandlingen är främst mikrobiologisk där
särskilda bakteriekulturer bryter ner de farliga ämnena till ofarliga beståndsdelar.
– Runt om i Sverige finns 80 000 markområden som måste saneras från föroreningar för att uppfylla
det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri Miljö”, säger Thomas von Kronhelm, chef Entreprenad SAKAB.
Regionala behandlingsanläggningar är då extremt viktiga. Vi slipper långa transporter och får
spetskompetens lokalt. Vi har varit med om att bygga flera liknande anläggningar och har mycket god
erfarenhet av det.
Samarbetet är uppdelat så att SAKAB svarar för designen av anläggningen, utbildning av HEMABs
personal och affärsrelationerna med kunderna. HEMAB står för tillstånd och behandlingskapacitet.
Kompletterande information lämnas gärna av:
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SAKAB AB är Sveriges mest kompletta och
differentierade behandlare av farligt avfall. Företaget
har anläggningar runt om i Sverige för avgiftning av
kretsloppen. Huvudanläggningen finns i Norrtorp,
Kumla.

