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Översiktlig kostnadsbedömning Nyby deponi 

 

 

 

Sammanfattning 

Norconsult AB (Norconsult) har på uppdrag av Laholms kommun utfört en översiktlig 

kostnadsbedömning avseende sanering av en f.d deponi i Nyby i sydöstra Laholm.  

Kostnaderna innefattar urschaktning av förorenade massor, transport och mottagningsavgifter, 

miljökontroll under sanering samt återfyllnad av material till omgivande marknivå. Vidare ingår kostnad 

för upprättande av anmälan och kontrollprogram inför sanering samt slutrapport efter utförda arbeten. 

Den totala mängden förorenade massor som ska hanteras för det aktuella området har uppskattats till 

ca 32 400 m³. 

Kostnaden för ovanstående arbeten har beräknats till ca 49 miljoner kronor (exkl. moms) och avser 

prisnivån för 2019. Den i totalkostnaden ingående kostnaden för återställning till omgivande marknivå 

har uppskattats till ca 8 miljoner kronor 
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Uppdrag 

Norconsult AB (Norconsult) har på uppdrag av Laholms kommun utfört en översiktlig 

kostnadsbedömning avseende sanering av en f.d deponi i Nyby i sydöstra Laholm.  

Följande utredningar har använts som underlag för föreliggande kostnadsbedömning: 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Nyby Laholms kommun, Laholm (DGE, 2014). 

• Åtgärdsutredning och riskvärdering av deponi i Nyby Laholms kommun, Laholm (DGE, 2015). 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 

(DGE, 2015). 

Följande ritning har använts som underlag för aktuell kostnadsbedömning: 

• Plan Nyby deponi Laholms kommun, daterad 2017-04-05. Uppdragsnummer 10241796 

(WSP, 2017) 

Deponin är belägen i sydöstra Laholm och utbredningen redovisas i bilaga 1. 

Föroreningssituation 

Deponins innehåll klassas som hushålls- och industriavfall innehållande plast, metaller och organiskt 

material. Föroreningar av metaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och petroleumkolväten har 

påvisats i halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM). Dock har inga halter över riktlinjerna för farligt avfall (FA) påvisats. 

Förutsättningar 

Administrativa förutsättningar 

I kostnaden för administrativt arbete ingår följande poster: 

• Upprättande av Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Det bedöms att detta förfarande är 

tillräckligt och att inga ytterligare tillstånd krävs. 

• Upprättande av kontrollprogram för efterbehandlingsarbetet. 

• Upprättande av slutrapport efter genomförd sanering. 

Mängder 

Deponin bedöms ha en genomsnittlig mäktighet på 2,7 meter och en utbredning på ca 12 000 m² 

(DGE, 2014; DGE 2015). Volym massor som ska schaktas ur beräknas till ca 32 500 m³. 

Utifrån analysresultat bedöms 90 % av massorna ned till 2 meter under markytan (m u my) som 

förorenad med halter mellan MKM – FA (DGE, 2014). Under sanering finns risk att påträffa områden 

med avvikande material. Även om inga halter över FA påvisats i utförda undersökningar antas att  

10 % av massorna på nivån 0 - 2 m u my har halter över FA.  

På nivån 2,0 – 2,7 m u my antas 50 % av massorna hanteras som KM-MKM massor och 50 % som 

MKM-FA massor.  
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Á-priser 

Beräkningarna baseras på á-priser erhållna av entreprenörer och mottagningsanläggningar samt från 

erfarenheter av tidigare genomförda projekt. Á-priser redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 Á-priser för beräkning av kostnader (SEK). 

Moment Enhet À-pris 

Schakt m³ 300 

Deponering KM-MKM (inkl. transport) ton 250 

Deponering MKM-FA (inkl. transport) ton 400 

Deponering > FA (inkl. transport) ton 800 

Fyllning, Fall B m³ 250 

Geotextil m² 20 

 

Beräkning av kostnader 

Miljökontroll och analyser 

Kostnaderna för miljökontroll inkluderar generell miljökontroll av entreprenaden samt provtagning och 

analys för kompletterande klassning av massor (2 - 2,7 m u my) och slutprovtagning av schaktbotten 

och schaktväggar.  

För klassificering av massor (2 – 2,7 m u my) antas ett prov per 100 m³. Provtätheten för 

slutprovtagning har uppskattats till ett prov per 400 m² schaktbotten och två prov per 50 meter 

schaktvägg. 

Ett antagande om analysomfattningen har gjorts där samtliga prov analyseras med avseende på PAH, 

metaller och petroleumkolväten. Vidare antas att 50 % av proverna kommer att analyseras med tre 

dagars svarstid och 50 % av proverna kommer att analyseras med snabbanalys. 

Vidare antas att det under sanering kommer uppstå behov att ta laktester samt kompletterande 

analyser. Kompletterande analyser kan exempelvis vara för att avgränsa områden med farligt avfall 

eller om tydligt avvikande massor upptäcks. 

Länsvattenhantering 

Generellt ligger grundvattenytan djupare än 3 meter under markytan vilket innebär att schakt kommer 

att ske ovanför grundvattenytan. Med hänsyn till nederbörd kan det dock bli aktuellt med viss 

länsvattenhantering. Det antas att länsvattenhantering erfordras under 25 % av saneringstiden. 

Kostnaderna för länsvatten inkluderar etablering av anläggning, drift och provtagning. 

Externa återfyllnadsmassor 

Kostnader för externa återfyllnadsmassor inkluderar kostnad för massor samt utförande av återfyllnad. 

Återfyllning av massor antas ske till omgivande marknivå, ca +29.5 meter. 
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Kostnadsbedömning 

I bilaga 2 redovisas förutsättningar för kostnadsbedömningen och i bilaga 3 redovisas kostnaden 

uppdelad per moment. 

Kostnaden för sanering uppskattas till ca 49 miljoner kronor.  

Kostnaden för sanering avser prisnivån 2019 och är redovisad exklusive moms. Uppskattade á-priser 

är i huvudsak baserade på en ”normal” konkurrenssituation.  

I kostnaden ingår 15 % för oförutsedda kostnader. Kostnad för projektering, framtagande av 

förfrågningsunderlag och byggledning ingår ej. 
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Bilaga 2

Översiktlig kostnadsbedömning, Nyby deponi
Förutsättningar miljökontroll

Á-priser analys jordprov (PAH, alifater, aromater, BTEX och PAH)
Normal svarstid 1 500 kr/st
Snabb svarstid 5 000 kr/st
Laktester, 10 dagars svarstid 6 000 kr/st

Analyser bottenprover (dokumentation, 1 prov/400 m²)
Antag 50% normal svarstid/50 % snabb svarstid
Analyskostnad bottenprov 97 500

Analyser väggprover (dokumentation, 2 prov/50 lpm)
Antag 50% normal svarstid/50 % snabb svarstid
Analyskostnad väggprov 65 000

Klassificiering av massor (2-2,7 m u my, 1 prov/100 m3)
Antag 50% normal svarstid/50 % snabb svarstid
Analyskostnad klassificering av massor 273 000

Övriga analyser
Laktester, kontroll av massor
Antag 5 laktest, 20 övriga prov
Antag 50% normal svarstid/50 % snabb svarstid
Analyskostnad övriga analyser 95 000
Analyskostnad (kr) 530 500

Antag kostnad för miljökontrollant 100 000 kr/månad
Kostnad miljökontrollant (kr) 600 000



Bilaga 3 

Översiktlig kostnadsbedömning, Nyby deponi

antal enhet à-pris (kr) kostnad (kr)

Administrativt arbete

Upprättande av anmälan inför sanering 40 h 1 000        40 000              

Upprättande av kontrollprogram 20 h 1 000        20 000              

Upprättande av slutrapport, myndighetsgodkännande 80 h 1 000        80 000              

Entreprenadkostnader

Etablering och avetablering 1 st 200 000    200 000            

Jordschakt 32 400 m³ 300           9 720 000         

Borttransport med mottagningsavgift

 >FA 4 794 ton 800           3 835 200         

MKM-FA 43 146 ton 400           17 258 400       

KM-MKM 7 140 ton 250           1 785 000         

Vattenrening inkl analyser  -  -   - 440 000            

Miljökontroll 

Miljökontrollant 6 mån 100 000    600 000            

Analyser jord  -  -  - 530 500            

Återställning

Fyllning, externa massor 32 400 m³ 250           8 100 000         

Geotextil 12 000 m² 20              240 000            

Oförutsett 15 % 6 430 000         

SUMMA 49 280 000    


