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Miljösanering Åsbro, 
samråd

Sveriges geologiska undersökning, SGU, agerar som 
huvudman i avvecklings- och efterbehandlingsprojekt 
för verksamheter som bedrivits i statlig regi. I Åsbro har 
impregneringsverksamhet bedrivits från 1905 till 2012. 
Impregneringsverksamheten har gett upphov till förorening 
av sediment i bland annat Tisaren och Estaboån. Tidigare 
har själva impregneringsområdena sanerats och det är nu 
dags att sanera omkringliggande områden som förorenats av 
impregneringsverksamheten.
Inom ramen för det kommande saneringsprojektet i Åsbro 
planerar SGU att avlägsna de förorenade sedimenten i 
västra delen av Tisaren och i Estaboån. Sanering kommer 
huvudsakligen att ske genom schaktsanering och muddring. 
Muddermassorna kommer att läggas upp i södra delen av det 
tidigare verksamhetsområdet för Åsbro nya impregnerings-
anläggning för avvattning i geotuber innan de borttransporteras 
till en godkänd mottagare. 
Saneringsprojektet kommer att utföras på respektive beröra 
fastigheterna Åsbro 1:29, 1:39, 1:194, 1:146, 1:194, 1:213, 
1:217 och Åsbro 1:270, fastigheterna Estabo 1:10, 1:42, 1:45, 
1:172, och Estabo 1:411 samt samfälligheterna  
Estabo S:24, S:6, S:11 samt Åsbro S:6. 
Samrådshandlingarna finns på SGU:s hemsida: www.sgu.se/
samhallsplanering/fororenade-omraden/fororenade- 
omraden-med-statligt-ansvar/asbro-impregnering/  

Samråd har hållits med bland annat Länsstyrelsen i Örebro 
län, Sydnärkes miljöförvaltning och Askersunds kommun  
sommaren 2017. Nu är aktuellt med ett bredare samråd till 
vilken allmänheten samt statliga myndigheter m.fl. bjuds in till. 

Ett samrådsmöte kommer därför att hållas 17 januari 2018 
i Åsbro skola kl. 18:30–20:30. Alla som vill är välkomna.

Ett skriftligt samrådsunderlag hålls tillgängligt vid receptionen vid 
Askersunds kommun. En kopia därav kan beställas av antingen 
Johan Nordbäck, Structor Norr AB, johan.nordback@structor.se eller 
advokaten Mikael Berglund, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB,  
mikael.berglund@froberg-lundholm.se 

Eventuella synpunkter på  
projektet kan lämnas till  
nämnda personer senast  
den 31 januari 2018.
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