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Soptipp med bristfälligt tillstånd 
Kritik i Esbo mot Käringmossen 
Huvudstadsregionens Samarbetsdelegation SAD har ansökt om miljölov för verksamhet på 
Käringmossens soptipp. Esbo stadsstyrelse kritiserar ansökan och verksamheten 
på soptippen. 
sonja hellman, copyright 
Esbo. Soptippen har fungerat i 15 år med ett tillstånd för verksamheten som hälsovårdsnämndens 
övervakningssektion har beviljat. Under årens lopp har tillståndet uppdaterats men sedan statsrådets 
beslut om avstjälpningsplatser fattats har tillståndet inte kompletterats. Det finns en arbetsgrupp 
som samordnar all vattenövervakning i en gemensam plan. Esbo stad konstaterar att ansökan 
fortfarande är bristfällig. Den innehåller inte en plan för övervakning av användning, utsläpp och 
inverkan av verksamheten. På den här punkten  bör ansökan kompletteras anser Esbo stadsstyrelse. 
Det är fortfarande oklart hur soptippsgasen skall tas till vara. Soptippsgasen bör kunna utnyttjas 
som energikälla redan år 2005, påpekar stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen klagar också på att soptippen 
luktar på ett avstånd av cirka 2 - 3 kilometer och lukten överskrider ett tyskt gränsvärde för lukt i 
bostadsområden. Soptippen har också påverkat vatten i bäckar som rinner till Låjärv. Sjöns värden 
av sulfater och klorid har stigit och det beror på belastningen på soptippen. Stadsstyrelsen efterlyser 
bättre diken och övervakning. Smutsigt grundvatten När det gäller grundvattnet har man bland 
annat påträffat bakterier som finns i avföring i grundvattnet. Lakvattnet från komposteringsfältet 
antas ha påverkat grundvattnet. Stadsstyrelsen kräver att SAD kontrollerar platserna där 
komposteringsfältet läcker och renar grundvattnet. Stadsstyrelsen kräver dessutom att SAD 
omedelbart slutar ta emot slam som smutsats av olja. Om sopor som inte är vanligt samhällsavfall 
måste det göras en grundlig utredning för att man skall kunna avgöra var det skall placeras. SAD:s 
ansökan gäller tillstånd för följande verksamhet: nuvarande soptippen med 700000ton sopor och 
stängning av den. En komposteringsanläggning för bioavfall, utvidgning från nuvarande 30000 ton 
till 49 000 ton. Kompostering av reningsverksslam, liten sopstation för hushållsavfall samt 
hushållens problemavfall, tillfällig lagring av avfallsbränsle 200 000 ton (ny verksamhet), 
behandling av soptippsvatten, behandling av soptippsgas, jord som förorenats av kolväten och som 
lämpar sig för rening på soptipp 50 000 ton (ny verksamhet), bioavfall som kan komposteras 55 000 
kubikmeter, tillfällig lagring av ren jord som skall användas att täcka över soptippen med. Ansökan 
om miljölov omfattar 1 500 sidor. 
  
Publ. datum : 20020428 
Satsa mera på avfall 
Onekligen ser det ut som om man på miljöministeriet inte riktigt skulle ha insett vad som krävs för 
att de skärpta kraven på avfallshanteringen i praktiken skall kunna uppfyllas. Åtminstone har man 
inte hunnit med. Ett av statsrådets ambitiösa principbeslut säger att obehandlat hushållsavfall från 
och med år 2005 inte får placeras på soptipp. Avfallsvolymen skall ner, användbart material skall 
återvinnas, energi innehållet skall utvinnas, den restfraktion som trots allt måste slutdeponeras 
någonstans skall vara garanterat ofarlig för miljön. År 2007 skall alla soptippar som inte är anlagda 
enligt EU:s nya direktiv stängas. Avsikten har varit att Finland också i avfallspolitiken skall vara en 
föregångare inom EU. Tanken är alldeles utmärkt, i synnerhet som en sådan konsekvent genomförd 
linje skulle göra mycket för vår image som ett land med ren och ofördärvad miljö. I praktiken går 
det trögt med att realisera princip beslutet. Så trögt att till och med statsrevisorerna har inlett en 
utredning. Vad den eventuellt leder till får vi vänta på till hösten; tills vidare får man på det hållet 
bara veta att det tycks vara mycket problem med miljötillstånden. Miljötillståndet är ett 
myndighetsbeslut som behövs bland annat för att bygga en anläggning för avfallshantering. Sådana 
anläggningar, av olika slag, behövs runt om i landet för att punkt skall kunna sättas för traditionell 
soptippshantering. Tillståndet beviljas av den regionala miljöcentralen, efter bedömning av 
projektets konsekvenser för miljön. Normal besvärsrätt gäller, naturligtvis. Till statsrevisorernas 



öron har kommit den utdragna processen kring ett projekt i Birkaland. Men också långdansen kring 
huvudstadsregionens sopor intresserar. Här i trakten, på Käringmossen i Esbo, finns trots allt 
landets största koncentration av blandavfall. Statsrevisorerna är ute efter en effektivering av 
avfallspolitiken. I huvudstadsregionen sköts avfallspolitiken av samarbetsdelegationen SAD, och 
där har en klar ståndpunkt ut kristalliserats: skall den nödvändiga strukturomvandlingen i 
avfallsbranschen kunna genomföras på utsatt tid måste mycket mera än hittills satsas på saken. I sitt 
utlåtande nämner SAD:s styrelse inte konflikterna kring den planerade utbyggnad en av 
verksamheten på Käringmossen. Det motståndet handlar dels om lokalbefolkningens omsorg om sin 
egen boendemiljö, dels om att Esbo stad litet nymornat vill skapa förutsättningar för Hista i 
grannskapet som ett nytt högklassigt bostadsområde. Prioritet nummer ett måste naturligtvis vara att 
få ner avfallsvolymen. SAD har ett eget strategiskt program i detta syfte, men skall det bli verkliga 
resultat måste tydliga ekonomiska styrmedel tas i bruk. Idealet skulle vara en europeisk skatt på 
material; en tyngdpunktsförskjutning från beskattning av arbete - som inte producerar avfall -till 
skatt på material. Det är i så fall en uppgift för EU, regering och riksdag. Men det bästa får inte vara 
det godas fiende. Bristen på ekonomiska styrmedel får inte stå i vägen för en investering som syftar 
till att uppfylla EU-direktivet och samtidigt eliminera de nuvarande miljöproblemen på 
Käringmossen. Ingenjörerna är trovärdiga när de försäkrar att det inte lönar sig att dela på en 
anläggning för mekanisk avfalls sortering. Avfallsavgifterna kommer att stiga alldeles tillräckligt 
också om fabriken blir en och odelad. Den fabriksmässiga avfallshantering som de nya direktiven 
nödvändig gör (efter som källsortering inte ger tillräckligt rena avfallsfraktioner) får långtgående 
konsekvenser. Nuvarande lagstiftning ålägger till exempel kommunen att ha beredskap att ta 
emot/hantera allt befintligt avfall. Samtidigt finns det ingen skyldighet för avfallsproducenterna att 
faktiskt föra sitt avfall till den kommunala anläggningen. Och betalt får man ju ta bara för reellt 
avfall, det är avfallslagens kärna. Detta glapp mellan skyldigheter och rättigheter innebär inget 
problem när avfallet dumpas på en soptipp som är flexibel till sin natur. Men 
sorteringsanläggningens dimensionering är en fråga av stor ekonomisk betydelse. SAD menar 
därför att det kommunala ansvaret borde vara begränsat till det avfall som utnyttjar den av 
kommunen organiserade transporten. En eventuell lagändring i den vägen kommer för sent för det 
aktuella SAD-projektet; man får bara hoppas att det inte går som i Tyskland där vissa kommunala 
avfallsfabriker går för halv maskin. Onekligen ser det ut som om man på miljöministeriet inte riktigt 
skulle ha insett vad som krävs för att de skärpta kraven på avfallshanteringen i praktiken skall 
kunna uppfyllas. Åtminstone har man inte hunnit med. Statsrevisorerna har också bett om 
synpunkter på avfallsskatten. På den punkten har SAD också sin ståndpunkt klar: i sin nuvarande 
form är avfallsskatten närmast skadlig. Åtminstone underlättar den inte strukturomvandlingen; 
tvärtom motverkar den investeringar. Avfallsskattens avkastning bör inte gå i statens ficka utan 
styras till investeringsprojekt som tjänar en ny och bättre avfallshantering. Därtill behövs annat 
samhällsstöd. Å andrasidan torde avfallsåtervinningen främjas mera av de nya kraven. Därför kan 
skatten på hushållsavfall lika gärna slopas. Statsrevisorerna är ute i ett angeläget ärende, det finns 
mycket för staten att göra innan vår avfallshantering har kunnat styras in på rätt bog. 
JOHANNA WESTMAN, copyright 
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Jussi Pesola 
Beviset. Den här bilden togs lördagen den 21.10 år 2000. I diket ligger röda säckar och lådor med 
specialavfall. Avfallet kommer från sjukhus. Från diket kom en otrolig lukt och avfallet låg 
oövertäckt i en vecka. De ansvariga har skärpt sig efter att bilden togs. Numera täcks det över , 
säger Jussi Pesola som tog bilden. Soptippen brottsanmäld 
En brottsanmälan har riktats mot Käringmossens soptipp för att avfallet inte täcks in ordentligt. Det 
ger fåglar möjlighet att äta på soptippen och sedan flyga till olika stadsdelar för att sprida bakterier. 
De ansvariga vid soptippen och vid miljöbyrån i Esbo anser att soporna täcks dagligen.  
sonja hellman, copyright 



Esbo.Det är med.lic. Carl-Axel Ehrnrooth som i måndags gjort brottsanmälan hos polisen i Esbo. I 
anmälan konstaterar Ehrnrooth att fåglarnas vandring till soptippen började underveckoslutet 16--17 
mars 2002. Enligt tidigare undersökningar har fåglar som måsar, kråkor och kajor regelbundet flugit 
till soptippen då avfallet inte täckts över. Det utgör en märkbar hälsorisk att fåglarna har tillträde till 
Käringmossens soptipp, konstaterar Ehrnrooth i brottsanmälan. Det beror på att det bland annat förs 
sjukhusavfall till soptippen och det är möjligt att fåglarna sprider sjukdomsalstrande bakterier till 
närliggandebosättningsområden. 
Fåglarnas vandring till soptippen är en gammal företeelse som jag sett i åratal. De kommer på 
morgonen och flyger tillbaka till staden på kvällen. Fåglarna kommer för att äta och någonstans 
tömmer de tarmen. Kajorna är urbaniserade fåglar som bor i Brunnsparken, Hagalund eller Alberga, 
där de sätter sig ovanför barnens sandlådor och lekplatser. Dekan bland annat sprida salmonella, 
säger Ehrnrooth. 
Ehrnrooth har bilder på det sjukhusavfall som ligger otäckt på Käringmossen och anser att han är 
skyldig att göra något eftersom han svurit läkareden och den förpliktar hela livet. - Många vågar 
inte anmäla för de är rädda för repressalier och folk litar i allmänhet på att soptippen är övervakad 
och skött. Om vi frågar de ansvariga hur soptippen sköts säger de att de täcker över avfallet, men 
om polisen ställer frågor är de skyldiga att tala sanning, säger Ehrnrooth. Driftschef Pertti 
Ruuskanen vid Käringmossens soptipp säger att han inte hört tala som någon brottsanmälan. - Vi 
täcker varje dag in avfallet och ingenting förs hit som skulle innehålla smittorisk, det förs till 
Riihimäki. Vi tar hand om biologiskt avfall som vi dagligen täcker in. Att vi har skyltar där det står 
riskavfall betyder inte att avfallet innebär smittorisk, det är en gammal benämning ifall det skulle 
visa sig att något farligt sjukhusavfall av misstag skulle dumpas på soptippen, säger Ruuskanen. 
Miljöinspektör Harri Anttila vid Esbo miljöbyrå besöker soptippen med oregelbundna intervaller. - 
På soptippen försöker man täcka över avfallet varje dag och som regel skall avfallet vara övertäckt 
under veckoslut då soptippen saknar övervakning, säger Anttila. - Riskavfall från sjukhus och 
industri tas inte emot om det inte finns personal på soptippen som tar hand om det. Det skall 
placeras i en grop där det täcks över, säger Anttila. Riskavfall från sjukhus är enligt Anttila 
vävnader, blodiga förband och blodiga bomullstussar samt injektionsnålar som är förpackade i 
paket. Sjukhusavfallet kommer i plastsäckar. Anttila har sett bilder på sjukhusavfallet men han 
anser att det inte är sjukhusavfall utan livsmedelsfett från storkök. Bilderna kan ha tagits för något 
år sedan då det inte ännu fanns förbud på soptippen om att ta emot sjukhusavfall på kvällen då 
soptippen saknarpersonal som kan täcka över det. Enligt Anttila har man vid miljöcentralen inte 
kunnat påvisa någon smittorisk från fåglarna. - Det är klart att de smutsar ner och att de kan sprida 
salmonella men vi har inte hittat salmonella någonstans. En del av måsarna är fredade och man kan 
därför inte skjuta i en flock eftersom man kan träffa fel art. Därför är det svårt att komma åt 
fåglarna. De har vant sig vid skrämskott och bryr sig inte om det. En tid sattes det ut fällor men nu 
finns det ingen som kan göra det så den metoden är inte heller användbar. År 2005 tas 
sorteringsstationen för blandavfall i bruk på Käringmossen, då sorteras biologiskt, brännbart och 
komposterbart avfall ut. Det som kan brännas förgasas i ett kraftverk och omvandlas till energi för 
uppvärmning av hus. 
  
Publ. datum : 20020312 
Soptippen i Esbo fyrdubblas 
I landskapsplanen som görs upp av Nylands förbund ges soptippsområdet i Esbo en yta på 565 
hektar. Det betyder att området där man hanterar sopor växer betydligt från dagens läge. I dag 
verkar soptippen på ett område på cirka 150 hektar. 
sonja hellman, copyright 
Landskapsplanen ger de allmänna riktlinjerna för markanvändning och byggande långt in i 
framtiden. Planen ligger till grund för kommunernas planering och fastställs av miljöministeriet. I 
landskapsplaneutkastet som nu gjorts har soptippsområdet i Käringmossen i Esbo vuxit till 565 
hektar. Det är mycket mer än vad soptippen har till sitt förfogande i dag och mer än vad 
generalplanen för norra Esbo reserverat. Generalplanen vann laga kraft 1997. Enligt den skulle 



soptippen bli 192,5 hektar, områden för samhällsteknisk service samt skyddsområden 48,7 hektar, 
samt en motorbana intill soptippen 120,7 hektar. Området för samhällteknisk service innefattar inte 
förbränning av sopor. För soptippsområdet samt intilliggande verksamhet reserveras totalt 361,9 
hektar i generalplanen. Ordföranden för Kyrkslätts miljöförening, Jussi Pesola, anser att 
generalplanen och landskapsplanen innehåller uppgifter som är motstridiga. Medan 
soptippsområdet i generalplanen innefattar skyddsområden, ligger skyddsområdet i landskapsplanen 
utanför soptippsområdet. - Det betyder kanske 50 meter extra runt hela soptippen på 565 hektar, 
säger Pesola. Utanför landskapsplanens soptippsområde ligger också ett industriområde där man 
behandlar byggnadsavfall. 
Centralisering 
Det som upprör Pesola mest av allt är att man inte har planerat några alternativ till Käringmossen. 
 - Att centralisera hela huvudstadsregionens avfallshantering till ett ställe förefaller inte vara 
förnuftigt. Nu förs soporna först till soptippen där de förvandlas till brännbartmaterial som sedan 
transporteras till kraftverket i Vanda. Sedan skall askan frånkraftverket ännu slutdeponeras i 
Käringmossen. Borde man inte förstöra sopor där de uppstår? undrar Pesola. Landskapsplanen 
framskrider etappvis. Ifjol diskuterades utgångspunkter och mål. Utgående från diskussionen har ett 
utkast till landskapsplan gjorts. Planeutkastet diskuteras denna vår och det är utställt till påseende 
fram till den 28 mars i Nylands förbunds medlemskommuner och på förbundets hemsidor. 
Utgående från utlåtanden och kommentarer görs förslaget till landskapsplan upp. Målet är att ställa 
ut planeförslaget till påseende vid början av år 2003. Meningen är att förbundsfullmäktige 
godkänner planen under år 2003. Landskapsplanen presenteras den 18 mars klockan 17 - 19 vid 
Esbo stads stadsplaneringscentral, Kyrkträskvägen 6. Planen är utställd på samma adress men i 
fjärde våningen. Kommentarer till planen skall vara inlämnade till Nylands förbund senast den 28 
mars. Närmare uppgifter om landskapsplanen finns på adressen 
 www.uudenmaanliitto.fi. 
  
Publ. datum : 20020131 
Esbo vill sammanställa alla utredningar kring Käringmossen 
Miljökonsekvensbedömningarna för SAD:s sophanteringsprojekt i Käringmossen i Esbo är röriga 
och dåligt planerade. Konsekvenserna på miljön presenteras i tre utredningar och för att få en 
överblick måste informationen sökas på tre ställen. 
sonja hellman, copyright 
Esbo. Det här anser Esbo stadsstyrelse som framhåller att meningen med 
miljökonsekvensbedömningarna inte förverkligas med den här metoden. Huvudstadsregionens 
Samarbetsdelegation SAD, har samtidigt satt igång tre miljökonsekvensbedömningar: en som gäller 
utvidgningen av soptippsområdet, en om behandlingsanläggningen för blandat avfall och en om 
gasanläggningen i Mårtensdal som skall bränna energiavfall och vars aska återförs till 
Käringmossen. Hur miljön påverkas då avfallet hanteras är svårt att bedöma då uppgifterna måste 
sökas i treskilda utredningar. Esbo stad önskar att avfallshanteringscentralen vid SAD samlar de 
centrala resultaten från alla miljökonsekvensbedömningar som berör projekt i området 
Käringmossen-Vinkelkärr i en enda redogörelse. Då kan kommuninvånarna och beslutsfattarna 
lättare få en helhetsuppfattning om områdets projekt och deras inverkan i framtiden. Dessutom 
föreslår Esbo stad en rad tilläggsutredningar, bland annat beträffande lagring av kraftverksaska i 
Käringmossen. Det bör göras en fågel inventering och djurinventering och undersökas om det finns 
platser som bör skyddas. Det bör också göras en utredning om Mankån som fiskevatten efter som 
vattnet rinner till Mankån via Kauhala ån och Låjärv. Dessutom bör det undersökas om det skett 
förändringar i grund- och ytvatten i området och om grundvattnet i området är förstört, samt 
vattenkvaliteten i brunnarna i Kolmpers. Stadsstyrelsen påpekar att utlåtanden och invånaråsikter 
om miljökonsekvensbedömningarna bör tas emot utanför semesterperioden. Mellan midsommar och 
augusti sammanträder inte nämnderna och inga ärenden bereds för handläggning. 
 
 



Publ. datum : 20020126 
Byggnadsförbud på Käringmossen   
Esbo. Byggnadsförbud införs på Käringmossen och i Vinkelkärr i Esbo. I området utvidgas 
Käringmossens soptipp och här planeras verksamhet av de mest olika slag, bland annat ett 
deponeringsområde för jordmassor och plats för kraftverksavfall samt motorbana. 
Byggnadsförbudet innebär att man inte får göra ingrepp i miljön eller fälla träd utan tillstånd. Nu 
skall området stadsplaneras och då måste det råda byggnadsförbud. I Kyrkslätt har 
kommunstyrelsen också beslutat att Kauhala-området på gränsen till Esboskall stadsplaneras 
samtidigt som Esbo gör en stadsplan för Käringmossen. I Kauhala växer soptippen i Kyrkslätt. 
Byggnadsförbudet är tvåårigt och kan förlängas med två år åt gången. 
hbl, copyright 
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Soptippsområde får stadsplan 
Esbo stad är inte längre så intresserad av att ha en soptipp i Käringmossen som växer över alla 
breddar. Stadsstyrelsen i Esbo har nu beslutat att stadsplanering av området inleds omedelbart. Det 
betyder att området genast beläggs med byggnadsförbud. 
sonja hellman, copyright 
 Esbo.- Situationen är den att Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD har byggt ut sin 
verksamhet på Käringmossen med hjälp av tillstånd. Vi har nu ansett att det finns skäl att börja 
stadsplanera området som också ger invånarna större möjligheter att påverka skeendet, säger 
stadsplaneringschef Kari Moilanen vid Esbo stad. När stadsplaneringen av området Käringmossen-
Vinkelkärr inleds förses området med byggnadsförbud. Byggandet i området måste ske med 
undantagslov. Med andra ord blir det lättare för staden att reglera den verksamhet som planeras vid 
soptippen. Nylands miljöcentral har också föreslagit att delgeneralplaner samt stadsplaner i 
Kyrkslätt och Esbo skulle göra det lättare att beakta invånarnas åsikter och kommunens intressen då 
det gäller verksamheten som utövas i området. Kari Moilanen medger att stadsplaneringen av 
Käringmossen-Vinkelkärr är ett taktiskt drag av Esbo stad för att på sikt få soptippsverksamheten 
att avstanna i Käringmossen. 
- Det är ingen hemlighet att Esbo vill att belastningen av Käringmossen skall minska. Vi hoppas nu 
att kommunerna börjar se sig om efter alternativ. Det verkar underligt att alla sopor skall föras till 
samma hörn av regionen. I framtiden bör man hitta nya lösningar för soporna. Man måste räkna 
med att sophanteringen på Käringmossen i något skede tar slut, säger Moilanen. Hurdan stadsplan 
man kan göra upp för ett soptippsområde kan inte Moilanen svara på idag. Först skall det göras en 
markgranskning på generalplanenivå. Diskussioner skall också föras med SAD. Sfp:s Agneta 
Eriksson som var med och beslöt om stadsplaneringen av Käringmossen-Vinkelkärri stadsstyrelsen 
förmodar att SAD:s medlemskommuner kommer att höja på ögonbrynen överstadsstyrelsens beslut. 
- Jag hoppas att beslutet väcker diskussion i Vanda och Helsingfors, säger hon. I Esbo råder det 
också missnöje med att miljötillstånd för soptippens utvidgning beviljas på mycket lättvindiga 
grunder. Stadsstyrelsen beslöt vid samma möte ge ett utlåtande till Nylands miljöcentral där 
styrelsen konstaterar att ansökan om miljöstillstånd är bristfällig samt slarvigt och hastigt 
gjord. - Nylands miljöcentral bör överväga om inte ansökan borde kungöras på nytt på grund av 
bristen på väsentliga uppgifter, konstaterar stadsstyrelsen. Diskussionen om etablering av nya 
soptippar har redan tagit fart i Vanda. Stadsdelskommittén i Håkansböle har redan tagit offentlig 
ställning till etablering av soptipp i Håkansböle eller Östra Vanda. Någon soptipp skall inte grundas 
i Håkansböle i eller Östra Vanda. 
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Huvudstadsregionens tredje sopkrig 
Uppkomsten av avfall måste på alla sätt motarbetas. Men det betyder inte att det skulle vara vettigt 
att motsätta sig omvandlingen av brännbart avfall till kretsloppsbränsle. Däremot måste 
hanteringen, naturligtvis, göras så miljövänlig som möjlig. Det har Esbo rätt i, och naturvårdarna. 



Under 1980-talet utkämpades en rad avfallskrig mellan Esbo och 
huvudstadsregionenssamarbetsdelegation SAD. Statsmakten måste riktigt hota med piskan innan 
SAD 1983 fick överta rollen som avfallsmyndighet också i Esbo, och sedan fortsatte man att käbbla 
om vems sopor som skulle få deponeras på Käringmossen där SAD 1987 invigde 'Finlands dyraste 
och största soptipp'. Nu är stridsyxan framme igen. Den här gången lägger sig värdkommunen i den 
regionala avfallsmyndighetens utvecklingsplaner, som annars är på slutrakan med förestående 
bedömning av miljökonsekvenserna. Esbo är själv en av medlemmarna i SAD och har inte varit 
ovetande om vad som pågår. Käringmossen med omnejd har dessutom i både region- och 
generalplan länge varit reserverad för avfallshantering med flera former av samhällsteknisk service. 
I många år protesterade invånarna i soptippens grannskap, utan att få nämnvärt gensvar från Esbo 
stads håll. Det 'stödet' kommer först nu, när SAD äntligen står i beråd att verkställa en strategi som 
syftar till att minska både den slutdeponerade avfallsvolymen och föroreningarna. På Esbohåll 
motiverar man sin plötsligt påkomna aktivitet med att ett nytt stort bostadsområde måste anläggas 
på Hista, strax norr om Käringmossen och Åboleden. Den bosättningen behövs som 
befolkningsunderlag för en utbyggd kommersiell service i Esbo centrum, sägs det. Till det kan man 
säga att avståndet från mitten av Histaområdet till järnvägsstationen i Esbo centrum är längre än till 
både Köklax och Mattby, för att ta några exempel. Hista ligger i huvudstadsregionens marginal, på 
gränsen till Noux nationalpark. Det enda som ur strikt kommunal synvinkel talar för en utbyggnad 
är att Esbo stad 'råkar' äga 250 hektar mark; andra stora markägare är Polar och familjen 
Ihamuotilas jordbrukssammanslutning. Sedan är det en något annan sak att Hista uppges ha 
figurerat i förhandlingar om hur Esbo kunde hjälpa Helsingfors att fylla sin bostadspolitiska kvot, 
alltså den kvot som definierades i regionens avtal med staten våren 2000. Så många bostäder har 
Helsingfors nämligen inte ansetts kunna placera innanför sina egna gränser. Någon 
avfallsbehandlingsanläggning har Helsingfors inte heller plats för, det är säkert. Om det faktiskt 
skulle vara Helsingfors som ligger bakom det plötsligt påkomna behovet att rita in byggrätt på Hista 
och avveckla Käringmossen -- ja, då kan man misstänka att ensamfälld aktion är påkommande för 
att planera in en ny anläggning öster om huvudstadsregionen - i Sibbo. Sibbo skulle nog hellre ta 
bostäderna. Frågan om en decentralisering av avfallshanteringen så att en del av transporterna skulle 
gå till något annat ställe måste naturligtvis noga prövas. SAD har i sin strategi räknat med 
koncentration till Käringmossen, och Esbo motiverar sina invändningar med att man vill framtvinga 
lösningar som så fort som möjligt medför miljöförbättringar i trakten. Tanken bakom de 
avfallsrelaterade ärenden som Esbo stadsstyrelse behandlar i morgon tisdag uppges vara att all 
utbyggnad på Käringmossen måste vara maximalt miljövänlig. Inganedbantade sparprojekt kommer 
alltså att godkännas. Det låter nästan som om Esbo skulle göra gemensam sak med 
miljövårdsfolket; på den sidan brukar man också kräva "bästa tillgängliga teknik". SAD:s planer för 
Käringmossen är utsatta för kritik också från annat än Esbohåll. Bland annat motsätter sig Finlands 
naturskyddsförbund att samhällsavfallets energi innehåll tas tillvara, med motiveringen att en sådan 
politik motverkar det som måste vara primärt: att reducera avfallsmängden. Invändningen träffar 
kärnan i både miljöministeriets och SAD:s avfallspolitik fram till 2005. I den är nämligen utvinning 
av energin i avfallspapper och -plast ett centraltelement. Det bästa kan också i detta fall visa sig 
vara det godas fiende. Naturskyddsförbundet får sympati för sina åsikter om att bland annat maten 
är alltför mycket förpackad: varför skall till exempel det kött vi köper ligga i plastaskar som är så 
stadiga att de väl kunde återanvändas i frysboxen -- om de bara hade lock? Men ingenting tyder på 
att förpackningsraseriet skulle minska; tvärtom. Naturskyddsförbundet tycker kanske att köttet i 
stället borde säljas i lösvikt och packas i enkelt papper, på sin höjd vaxat. Men är detta realistiskt? 
All denna plast skickas nu till Käringmossen för slutdeponering, i stället för att energiinnehållet 
(plast är när allt kommer omkring olja) skulle tas till vara. SAD:s avfallsstrategi är inte heller så 
enkelspårig att man bara skulle satsa på en sorteringsfabrik. Den är tredelad: minskning, behandling 
och slutdeponering, kundbetjäning. Strategin för avfallsbehandling är den mest kontroversiella 
delen: den handlar om en anläggning där energifraktionen i avfallet sorteras ut och processas till 
standardiserat kretsloppsbränsle, såkallat REF (Refuse Energy Fuel). Minskningsstrategin är 
naturligtvis lika viktig. Eller viktigare, det har naturskyddsförbundet helt rätt i. Uppkomsten av 



avfall måste på alla sätt motarbetas. Men det betyder inte att det skulle vara vettigt att motsätta sig 
omvandlingen av brännbart avfall till kretsloppsbränsle. Däremot måste hanteringen, naturligtvis, 
göras så miljövänlig som möjligt. Det har Esbo rätt i, och naturvårdarna. 
JOHANNA WESTMAN, copyright 


