
Följande är på gång avseende Ekobacken: 
  
- Vi är nästan klara med övertäckningen av den s.k. expansionstomten. Detta kommer leda till ett 
lägre flöde av lakvatten, hur mycket lägre är svårt att svara på men i slutet på 2019 bör vi ha en 
tydlig indikation. 
  
- I och med att expansionstomten nu övertäcks kommer vi under hösten att genom extern 
miljöexpertis ta fram ett uppdaterat kontrollprogram innefattande bl.a. provtagningar för 
deponiområdet. Utöver kontrollprogrammet kommer vi att genomföra extra prover på lakvattnet 
under ca 1år för att kunna konstatera sluttäckningens effekt avseende miljöpåverkan från lakvattnet. 
  
- Vi har sedan en tid tillbaka tillsammans med Värmdö Kommun och JM arbetat med att bl.a. 
kartlägga dagvattenflödena från området Ekobacken nedströms till Farstaviken. Anslutningar av 
dagvatten finns till lakvattenledningen mellan tex deponin och Slottshagen. Dessa anslutningar 
kommer i närtid att frånkopplas lakvattenröret. 
  
- Läckaget i Idrottsvägen nedströms är ett pågående ärende. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att läsa 
in sig i ärendet och skall därefter återkomma med beslut vilket tyvärr kan dröja en tid. Villeroy & Boch 
har nyligen föreslagit för Värmdö Kommun och JM att göra en trepartslösning för att åtgärda 
problematiken och därmed tjäna tid. Något formellt svar har ännu ej kommit från tilltänkta 
samarbetspartners, men vi jobbar nu hårt för en bra lösning för alla inblandade. 
  
Föroreningar i dagvatten och lakvatten: 
Föroreningsbilden för området Ekobacken är komplex men en tydlig bild började framkomma under 
2017 och bilden blev än tydligare under 2018. 
De tveklöst största föroreningarna kommer från fastigheter som inte tillhör Villeroy &  Boch. Och det 
är inte bara föroreningar, utan vi kan även konstatera att dessa fastigheter bidrar till mycket kraftig 
försurning av tex vattnet inom större delar av Ekobacken, främst är det nedan två områden som 
källorna kan härledas till: 
Västra området med den tidigare bussdepån, Stenkrosshögen och Vattenfalls transformatorstation 
Östra området med numera avskalat berg bortom deponin 
Orsaken är plansprängningar av berg och upplagda krosshögar. Vattnet från dessa områden är 
kraftigt förorenat och det beror på att vissa bergarter innehåller höga halter av tungmetaller, allra 
mest framträdande är Nickel men det finns även ett flertal andra metaller som lakar ur berg och 
stenkrosshögar. Berget och stenkrosshögarna ger också som sagt en kraftigt försurande effekt. 
  
Ett stort problem som Villeroy & Boch haft och fortfarande har är att detta förorenade och sura 
vattnet, främst då från det västra området, infiltrerar deponin och därmed så får vi förhöjda halter av 
tungmetaller i lakvattnet, främst då Nickel. 2013 konstaterade en oberoende extern konsult från 
Geosigma "att förutsättningarna bedöms som mycket goda att vatten från det västra området kan 
infiltrera deponin". Detta var då 3,5 år innan vi på Villeroy & Boch visste något om förorenat vatten 
från andra fastigheter. Som skrevs här ovan så är det ett stort problem för oss att vi får in det 
förorenade vattnet till vår deponi, främst höga halter Nickel som sagt. Uppmätta halter i vårt 
lakvatten (på tex Nickel) omräknas sedan genom mängd vattenflöde i vår lakvattenstation och på så 
sätt får vi fram ett totalutsläpp av varje enskild tungmetall. Nickel är särskilt intressant då det är en 
tungmetall som inte alls är känd inom porslinstillverkning. 
I den bifogade filen finns ett diagram över utsläppsmängder av Nickel vars plötsliga utsläppsökning 
helt kan kopplas till de markarbeten som påbörjades hösten 2009. Från deponin har Nickelutsläppen 
varit mycket låga fram t.o.m. 2010, därefter ser vi en tydlig negativ utveckling och den utvecklingen 
har dessvärre legat på en dålig nivå sedan dess. 
  



I den bifogade filen har vi även upprättat en tabell över de halter som uppmätts för dagvattnet från 
såväl västra som östra området, dvs vatten från fastigheter som inte har någon som helst kontakt 
med deponins lakvatten. Det finns även en hel del annan information i filen som du/FSS kan kika på. 
Värmdö kommun har självfallet detta material då vi löpande delgivit kommunen information om 
dessa prover/analyser då vi upptäckte problematiken med dagvattnet på andra fastigheter hösten 
2016. 
  
Detta förorenade dagvatten från västra och östra områdena  läcker nu ut nedströms i Idrottsvägen 
tillsammans med deponins lakvatten.  Föroreningarna kommer nästintill uteslutande från andra 
fastigheter än Villeroy & Bochs deponi. 
Vi vet också, genom externa undersökningar, att vattnet som flödar genom deponin till ganska stor 
del inte är i kontakt med själva avfallet inuti deponin. Vattnet flödar alltså till stor del under avfallet 
innebärandes att lakningen från avfallet är totalt sett ganska lågt. 
  
Även Vattenfall har haft och har delvis mycket höga halter av tungmetaller i dagvatten och 
grundvatten, främst Nickel vilket beror på omfattande plansprängningar även där. Endast små 
mängder av detta vatten kan flöda nedströms mot Farstaviken, då från Vattenfalls Östra 
dagvattensystem. Denna del av föroreningsproblematiken kanske inte är av högsta intresse för FSS 
men det är en mycket viktig pusselbit utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har därför upprättat en flik i 
bifogad fil med analysvärden från Vattenfall utifall att ni vill se dem. Analysvärdena är hämtade från 
Vattenfalls årliga miljörapporter och är således väl kända av Värmdö Kommun. 
  
Keolis som hade den tidigare tillfälliga bussdepån (där markarbeten pågår i skrivande stund) hade 
även dem problem med tungmetaller i dagvattnet, främst Nickel. Den oberoende konsulten som vid 
tillfället runt 2015 var inblandad för Keolis räkning misstänkte starkt att omkringliggande mark var 
orsaken till de förhöjda halterna. Detta kan läsas i den rapport som Keolis skickade till kommunen vid 
aktuell tidpunkt. Här skall vi ha i åtanke att 14500m2 urberg sprängdes bort då den tillfälliga 
bussdepån byggdes 2013/14. Ett urberg som innehåller höga halter av tungmetaller samt har en 
mycket kraftig försurningseffekt på omgivningen. 
Problemen kvarstår dessvärre fortfarande då det bortsprängda berget blivit till en gigantisk krosshög 
som fortsätter att laka ut tungmetaller och försurar området. (Västra dagvattnet som nämns är rent 
formellt ett lakvatten då stenar/berg lakar ut ämnen. 
  
Avslutningsvis vill vi verkligen poängtera att föroreningssituationen och mängden vattenflöde till 
mycket mycket stor del inte har någon koppling till vår deponi och att vi dock gör allt vad vi kan för 
att vara behjälpliga i den situation som uppkommit genom samarbete och transparens. Det är 
Villeroy & Boch som till mycket stor del bekostat de gedigna undersökningar som lett fram till den 
kunskap som finns idag. När det gäller just föroreningarna så pågår det löpande diskussioner med 
Värmdö Kommun som är vår tillsynsmyndighet, och vi vill hålla dessa diskussioner i det forumet. Om 
ni misstänker att det finns eventuella föroreningar någonstans så är det viktigt att ni rapporterar 
detta till kommunen så får de i sin tur ta kontakt med fastighetsägaren. 
  
Hör av dig om du/FFS har frågor eller funderingar. 
  
  
Best regards, 
Björn Fredblad 
Environment, Health & Safety 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
  
Tel. 070 309 83 07 / 08 570 39 391 



bjorn.fredblad@gustavsberg.com 
www.gustavsberg.com 
  
Think Green & Keep Safe! 
  
 


