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Sammanfattning 
 

Miljöproblematiken kring nedlagda deponier har uppmärksammats alltmer på senare tid. 

Kommunerna har ett ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även för att det vid dessa 

platser ska finnas planerade åtgärder för att förebygga olägenheter.  

 

Länsstyrelsen har på uppdrag av Halmstads kommun under hösten 2014 till och med våren 2015 

arbetat med ett projekt där länsstyrelsen har inventerat nedlagda deponier. Inventeringen har 

innefattat dels en riskbedömning av deponierna och dels en prioriteringsgrund för eventuella 

åtgärdsbehov. Inventeringen har utförts enligt den så kallade MIFO-metodiken.  

 

Totalt inventerades 43 deponier. Av dessa hamnade en deponi i riskklass 1, tjugotvå i riskklass 2, 

arton i riskklass 3 och två i riskklass 4. De deponier som har fått en hög riskklass (1 och 2) är de där 

det behövs ytterligare utredning och eventuellt även någon form av åtgärd. Att gräva bort en hel 

deponi, sanera föroreningsinnehållet och därefter återdeponera massorna anses inte vara något 

realistiskt åtgärdsalternativ. Olägenheter kan istället förhindras genom att minska spridningen av 

lakvatten. Detta kan ske genom mer effektiv sluttäckning av deponin och i vissa fall lokal 

lakvattenrening.  
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1. Inledning 

Deponering har under en lång tid varit den huvudsakliga avfallshanteringen i Sverige. Allt eftersom 

miljöproblematiken kring nedlagda deponier uppmärksammats har behovet av riskbedömning med 

avseende på människors hälsa och miljön ökat. 

 

Deponier som har avvecklats innan 2001 omfattas inte av deponeringsförordningen (2001:512) och 

samma krav finns därför inte på sluttäckning och efterbehandling som vid dagens deponier. Enligt 

Naturvårdsverkets författningssamling från 2006 (NFS 2006:6) har kommunerna, som 

tillsynsmyndighet över nedlagda deponier, en skyldighet att i avfallsplanen redovisa vilka nedlagda 

deponier som finns inom kommunen samt vilket avfall som har tillförts deponin. I 6 § NFS 2006:6 

framgår att ”Planen skall innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall eller som 

inte längre används för detta ändamål”.  Enligt Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsplan har även 

kommunerna ett ansvar att riskklassificera de nedlagda deponierna enligt MIFO-metoden och för de 

deponier där kommunen själv varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om 

planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.  

 

Tidigare riskbedömningar kan finnas men dessa baseras på inventeringar som i många fall är äldre 

än 30 år. 

 
Samtal mellan länsstyrelsen och kommunerna avseende ett samarbete rörande inventering av 

nedlagda deponier har skett och under 2014 startade projektet. Eftersom länsstyrelsen har erfarenhet 

av inventering av förorenade områden sedan tidigare bestämdes att länsstyrelsen utför inventeringen 

medan kommunen står som finansiärer. Under våren 2014 hölls ett uppstartsmöte där kommunen 

och länsstyrelsen tillsammans bestämde vilka deponier som skulle ingå i inventeringen. 

Inventeringsarbetet har därefter pågått från hösten 2014 fram till våren 2015. 
 

 

1.1. Syfte 

För att få en mer heltäckande bild av de nedlagda deponierna i Halmstads kommun genomfördes en 

kartläggning av dessa samt en inventering av ett urval av dem. Syftet med inventeringen var dels att 

utreda deponiernas påverkan på människors hälsa och miljön samt att ge en prioriteringsgrund för 

eventuella åtgärdsbehov. Resultatet av inventeringen kan även vara användbart vid planläggning av 

områden samt vid bedömning av risken för miljöpåverkan och framtida status (enligt t.ex. 

miljökvalitetsnormer eller EU:s vattenvårdsdirektiv) för sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. 
 

 

1.2. Avgränsning 

Inventeringen resulterar i en riskbedömning av ett antal utvalda deponier, ett digitalt kartlager (där 

samtliga deponier med en kort beskrivning finns inlagda), en rapport samt en muntlig presentation 

av projektet. Det digitala kartskiktet kan kommunen sedan använda som ett underlag vid t.ex. 

planer. 
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1.3. Miljömål-Giftfri miljö 

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet gällande giftfri miljö ska förekomsten av ämnen i miljön 

som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska 

mångfalden. 
 

Som en del i att nå detta mål har Naturvårdsverket skickat in ett förslag till regeringen angående tre 

etappmål gällande förorenade område, vilka ska bidra till att öka takten för efterbehandling av 

förorenade områden.  Etappmålen innebär att: 

1. Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön ska 

vara åtgärdade år 2025. 

2. Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön ska vara 

åtgärdade år 2025. 

3. Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående 

behandling av massorna, ska ha ökat år 2020. 

 

De föreslår även ett övergripande mål som säger att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk 

eller stor risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. 
 

 

1.4. Bakgrund 

En nedlagd deponi avser ett avfallsupplag som inte längre är i drift. Med kommunala deponier 

menas deponier för kommunalt omhändertaget avfall även om huvudman för anläggningen är ett 

bolag (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2008). En avslutad deponi är en pågående miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap 1 § miljöbalken. Nedlagda deponier kan ge en negativ påverkan på 

människors hälsa och miljön genom spridning av föroreningar i mark och vatten samt utsläpp till 

luft av deponigas och andra flyktiga föroreningar. Nedlagda deponier kan även utgöra förorenade 

områden enligt 10 kap. miljöbalken. Som en följd av detta kan olika verksamhetsutövare bli 

ansvariga för deponierna (Rihm, 2014). 

 

Innehållet i en avfallsdeponi speglar det samhälle som fanns då deponering skedde. Detta innebär 

att avfallet i en deponi består av en heterogen blandning av material som har tillförts deponin vid 

olika tidpunkter. På ett flertal av de nedlagda deponierna har osorterat avfall deponerats som kan ge 

upphov till föroreningar. 

Innan miljöskyddslagen trädde i kraft år 1969 saknades i princip bestämmelser gällande 

markanvändning som kunde medföra föroreningar i omgivande mark. Deponierna vid denna tid var 

ofta fler och mindre. Efter 1969 började kommunerna i större utsträckning att samordna deponierna 

som då blev färre och mer kontrollerade. Det fanns ofta någon anställd som arbetade med att sköta 

avfallsupplaget och det blev vanligare att deponierna inhägnades och att öppettider begränsades. 

Kommunsammanslagningarna i Halland under 1970-talet, innebar att många små kommuner 

upptogs i ett fåtal större. Sammanslagningen ledde till att många av de äldre och mindre deponierna 

avvecklades och att ett fåtal större blev kvar. 
 

 

1.4.1. Föroreningsinnehåll 

För deponier som innehåller hushållsavfall är det sällan dokumenterat vad som har deponerats 

vilket innebär att det är svårt att utesluta någon typ av förorening. Enligt Naturvårdsverket kan 

hushållsavfall innehålla tungmetaller i form av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och 

zink. De kan ha sitt ursprung från t.ex. metallskrot, spillolja, färger och impregneringsmedel (t.ex. 
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arsenik). Det kan finnas organiska föroreningar i form av aromatiska kolväten samt organiska 

klorföreningar. De kan bl.a. komma från lösningsmedel, bekämpningsmedel, impregneringsmedel 

(t.ex. kreosot och klorfenoler) och flamskyddsmedel som kan finnas i möbler och textilier. 

Avfallsförbränning kan ge upphov till dioxiner/furaner och PAH, vilket bl.a. kan bildas vid eldning 

av plast och gummi. Elektronikskrot kan ge upphov till PCB, kadmium och kvicksilver. Deponier 

med bygg- och rivningsavfall kan innehålla till exempel arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, 

aromatiska kolväten, PCB och PAH. Deponier kan även innehålla mycket närsalter, i form av 

ammoniumkväve, efter deponering av organiskt material som latrin, mat- och trädgårdsavfall. 

 

På grund av den stora variationen av innehållet i en deponi är det i princip omöjligt att genomföra 

representativ provtagning av det fasta materialet. Istället kan det vara bättre att ta prov på lakvattnet 

och utföra screeninganalyser, eftersom detta ofta ger en indikation på vilka ämnen som kan spridas 

utanför deponiområdet. Provtagning bör i första hand ske av konduktivitet samt klorid- och 

ammonium. 

 

Vid deponier som innehåller nedbrytbart organiskt material föreligger en risk för metangasbildning. 

Gasbildningen sker vid syrefattiga förhållanden och gasen som är lättrörlig kan via dräneringar och 

ledningar ta sig långt från deponin. Risken finns också att gas ansamlas och då kan explosionsrisk 

föreligga. Halterna av deponigas är svårbedömd vid inventeringen i MIFO fas 1. Deponigas består 

av en blandning av metangas och koldioxid. Gasbildningen är som störst under den anaeroba fasen 

då aktiviteten hos metanbildande bakterier är stor (se mer om deponins faser i kap 1.4.4). 

Halveringstiden för det organiska materialet varierar från ett par månader upp till flera decennier 

och gasbildning kan därför ske under långa perioder. Gasbildningen påverkas även av temperatur 

och fukthalt. Produktionen av deponigas kan uppskattas till 10-20 m
3 

per ton/hushållsavfall under 

de åren då gasproduktionen är som störst.  
 

1.4.2. Spridningsrisk   

Vatten som varit i kontakt med deponerat material och som avleds från eller kvarhålls i en deponi 

kallas lakvatten. Deponier innehåller ofta stora mängder föroreningar samlade på en begränsad yta 

och med tiden kommer dessa ämnen spridas med lakvatten ut i den omgivande miljön. 

(Naturvårdsverket, 2014).  

 

I många fall återfinns deponier på platser där geologiska och hydrologiska förutsättningar innebär 

stora spridningsrisker och urlakning av föroreningar. De tidigare deponierna är ofta lokaliserade 

utan någon tanke på spridningsrisken – platser som idag är otänkbara med tanke på miljö och hälsa 

användes inte sällan förr till deponering. Många av de inventerade deponierna består av återfyllda 

märgelhålor, lertäkter eller grustäkter.  

 

Deponier vid märgelhålor eller lertäkter underlagras av lera, vilket är ett tätt material. I de fall lera 

underlagrar avfallsmassor innebär detta en geologisk barriär som naturligt hindrar föroreningar att 

spridas nedåt till grundvatten. Vid dessa platser är det vanligare att vatten via ett förhöjt 

hydrostatiskt tryck istället läcker via ytvatten. Det är också vanligt att dessa platser är dränerade, 

eftersom området blir vattensjukt, och läckage är då möjligt via dräneringsledningar.  

 

Vid deponier i gamla grustäkter föreligger ofta en stor spridningsrisk till grundvatten. Grus- och 

sandavlagringar har en mycket stor genomsläppligheten. Äldre deponier har sällan sluttäckts med 

tillräckligt täta massor varför nederbörd kan tränga genom avfallsmassorna och slutligen nå 

grundvattnet.  
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På en del platser har det deponerats i mossområden och vid de platserna är det ofta svårt att bedöma 

spridningsrisker. 

 

Spridning av föroreningar kan vara beroende av vilken fas deponin befinner sig i. Metaller, till 

exempel, lakar främst ur vid sura förhållanden. Detta uppstår dels i den aeroba fasen men även i den 

humusbildande fasen (se mer om faserna i kap 1.4.4.). Metaller kan alltså börja laka igen många år 

efter att en deponi lagt ned. 

 

Deponigas och lättflyktiga föroreningar kan spridas från deponier via kulvertar, dag- och 

spillvattenledningar och sprickor i mark (Avfall Sverige, 2013). Gaserna kan tränga in i byggnader 

genom t.ex. ledningar, sprickor i betonggolv och i källarväggar. 
 

 

1.4.3. Exponering 

När exponeringen vid nedlagda deponier bedöms behövs kunskap kring var föroreningarna är 

lokaliserade och hur de kan spridas. Utöver det behövs kunskap kring markanvändning idag och i 

framtiden.  

 

De allra flesta deponierna är på något sätt övertäckta vid avslutandet och även om täckningen inte 

innebär en tätning för nederbörd så minskar drastiskt riskerna för exponering via oralt intag av jord, 

hudkontakt och inandning av damm. Exponering kan dock ske vid grävarbete i marken och viss 

exponering kan även ske via intag av växter, svamp och bär. Flera av deponierna ligger idag på 

jordbruksmarker, vilket ofta är fallet när deponering har skett i gamla märgelhålor. Enligt SGI 

(2012) minskar risken för exponering av intag via växter drastiskt om de översta 30 till 50 cm av 

jordlagren utgörs av näringsrik och vattenhållande oförorenad jord. Detta beror på att växterna 

hämtar huvuddelen av sin näring från de övre jordlagren och då endast i mindre omfattning 

utvecklar djupare rötter. 

 

De främsta exponeringsriskerna bedöms vara via lakvattenpåverkat grundvatten eller ytvatten. Om 

ett förorenat grundvatten når en vattentäkt kan det förorena dricksvattnet och om det når ett 

vattendrag kan det ge en negativ påverkan på växt- och djurlivet. Ett lakvatten från en deponi kan 

vara akuttoxiska för olika organismer. Andra ämnen kan vara bioackumulerbara och därmed ha en 

betydande påverkan på sikt även om koncentrationerna är låga. Läckage av närsalter kan bidra till 

övergödning av vattendrag. 

 

Deponigas bidrar till utsläpp av växthusgaser i form av metan och koldioxid. Deponigas kan också 

skada växtlighet genom att en ökad koncentration orsakar syrebrist vid rötterna. Om gasen ansamlas 

i otillräckligt ventilerade utrymmen som t.ex. kulvertar och schakt kan det resultera i explosion eller 

kvävning. Deponigas och andra flyktiga föroreningar bedöms i de flesta fall inte utgöra någon 

hälsorisk vid inandning utomhus. Däremot bedöms inandning av ångorna i dåligt ventilerade 

inomhusmiljöer utgöra en risk (SGI, 2012). 

  

I deponier med mycket organiskt material finns det risk för sättningar när materialet bryts ned. 

Detta bör beaktas på platser där byggnader uppförts ovanpå en deponi. Sättningar kan också öka 

spridningen av föroreningar. Vid deponier som är lokaliserade i sluttningar kan sättningar medföra 

en skredrisk. Jordskred kan t.ex. dämma igen vattendrag. Vid inventeringen visade det sig att ett 

antal deponier var lokaliserade vid sluttningar med vattendrag nedanför. Kraftiga regn kan också 

orsaka skred då massorna kan bli instabila. 
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Vid de deponier där avfall är synligt i dagen kan framförallt lekande barn och djur skada sig på t.ex. 

sönderrostat och vasst material. 
 

 

1.4.4. Deponins faser 

 

Vid en deponi sker nedbrytningsprocesser över tid. För att förenklat beskriva de vanligaste 

processerna i en avfallsdeponi görs en indelning av olika faser. Faserna beskrivs nedan baserat på 

information från Avfall Sverige (2013). 
 

 

Aerob fas 

Aerob fas delas upp i initial fas respektive en syre- och nitratreducerande fas.  

 

Initiala fasen karaktäriseras av tillgången på syre. Fasen startar från det att deponering påbörjas till 

det att den biologiska nedbrytningen tar fart. Nedbrytningen är långsam under initial fas och gas- 

och lakvattenbildning är låga. Fasen är ofta mycket kort och varar vanligtvis cirka en månad. 

 

I den syre- och nitratreducerande fasen är den mikrobiella aktiviteten hög. Nedbrytningen av 

organiskt material börjar med syre (aerob respiration) och fortsätter därefter med nitrat 

(denitrifikation). Vid reduktion av syre kommer metaller att oxideras och bilda oxider, hydroxider 

eller fria joner. Huvudsakliga nedbrytningsprodukter är vatten och koldioxid. Syre- och 

nitratreducerande fasen är relativt kort i och med att tillgången på syre och nitrat är begränsad i 

avfallsmassorna. Fasen varar ofta endast cirka en vecka.  
 

 

Anaerob fas 

Den anaeroba fasen delas upp i en sur anaerob fas respektive en metanbildande anaerob fas.  

 

Sur anaerob fas inleds när syre och nitrat förbrukats. Det bildas flyktiga fettsyror, ammonium och 

koldioxid. Dessa restprodukter sänker pH-värdet till 5-6. Det sänkta pH-värdet ökar lösligheten hos 

många metaller och ökar koncentrationen i lakvattnet. Längden på den sura anaeroba fasen varar i 

ett par år upp till 10 år.  

 

Under den metanbildande anaeroba fasen förbrukar bakterier nedbrytningsprodukterna väte, 

koldioxid och ättiksyra från den tidigare fasen, för att bilda metan. Fasen karaktäriseras av 

metanbildning. En annan effekt är att pH-värdet ökar något, på grund av att koncentrationen av 

organiska syror minskat. Ett högre pH ger vissa positiva effekter då svavelföreningar reduceras till 

sulfider och kan fällas ut. Koncentrationen av metallföreningar kommer minska, då de bildar 

komplex med sulfider.  
 

Humusbildande fas 

När innehållet i deponin inte längre enkelt kan brytas ner minskar den mikrobiella aktiviteten och 

produktionen av deponigas minskar för att så småningom avstanna. När bildningen av deponigas 

minskar kan syre återigen tränga in i deponin. Redoxpotentialen ökar och olika stabila föreningar, 

så kallade humusämnen, kommer långsamt att börja bildas. Humusämnen består av molekyler med 

flera hydroxyl- och karboxylsyragrupper. Humusämnen bildar stabila komplex med metaller och 

resultatet blir återigen mer rörliga metaller som kan lakas ur deponin. Fasen kan vara mycket lång. 

100–100000 år eller fram till nästa istid. 
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2. Metod 

2.1. Urval av deponier 

Vid val av vilka deponier som skulle ingå i inventeringen utgick bedömningen från en 

sammanställd lista med information över platser där någon form av deponiverksamhet förekommit. 

Uppgifterna var inhämtade från både kommun och länsstyrelsen. Listan visade sig innehålla ganska 

osäker information om vilken typ av verksamhet som pågått. Listan reviderades under 

inventeringens gång då vissa objekt valdes bort och ett par objekt tillkom.  
 

2.2. Branschklassning av nedlagda deponier 

Enligt Naturvårdsverket ligger nedlagda avfallsdeponier i branschklass 2. En branschklass är en 

schablonindelning av en hel bransch och baseras på vilka kemikalier som är vanligt förekommande. 

De branscher som har en hög branschklass (1, 2 och i vissa fall 3) bedöms behöva inventeras. 

Nedlagda deponier har branschklass 2, på grund av en stor heterogenitet i branschen, och behöver 

alltså inventeras. Vid en inventering bedöms varje deponi efter sina specifika förutsättningar och 

riskklassningen kan därför avvika från branschklassningen (se stycke 2.3.). 
 

 

2.3. Inventering enligt MIFO-metodiken 

Enligt Naturvårdsverket bör nedlagda deponier inventeras enligt den så kallade MIFO-metodiken 

för att bedömningen av risker för förorenade områden ska bli enhetlig och kunna ge en 

prioriteringsgrund för fortsatta undersökningar och åtgärder. 
 

Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO-metoden) är en metod utarbetad av 

Naturvårdsverket (Rapport 4918- Metodik för inventering av förorenade områden) för att bedöma 

risker som potentiellt förorenade område utgör för människors hälsa och miljön. Metoden är 

uppbyggd i två separata faser. Fas 1 innebär orienterade studier och är den som har använts under 

deponiprojektet. MIFO fas 2 innebär att översiktliga undersökningar utförs med provtagningar av 

t.ex. mark och grundvatten. Arbetet med MIFO fas 2 baseras på resultaten från MIFO fas 1. I MIFO 

fas 1 arbetar inventeraren först och främst med tillgänglig information i form av tidigare utredningar 

samt arkiv- och kartmaterial. Historiska flygbilder från Lantmäteriet används för att säkerställa 

deponiernas lokalisering och avgöra deras utbredning. Informationsinsamling sker även på samtliga 

objekt via platsbesök och intervjuer med personer som har kännedom kring deponierna. 

Informationen sammanställs i blanketter tillsammans med administrativa uppgifter.  

 

För att kunna avgöra riskerna för människa och miljö bedöms följande aspekter: 

 Föroreningarnas farlighet 

 Föroreningsnivån 

 Spridningsförutsättningar 

 Känslighet och skyddsvärden 

 

Risken bedöms separat för varje aspekt och vägs därefter ihop till en samlad riskbedömning. Den 

samlade riskbedömningen resulterar i en riskklass från 1-4, där riskklass1 innebär en mycket stor 

risk för människors hälsa och miljön, 2 innebär en stor risk, 3 en måttlig risk och 4 en liten risk. 

Riskklassen varken konstaterar eller utesluter föroreningar utan den utgör enbart en bedömning av 

hur stor risken är för förorening. 
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Eftersom deponier på många sätt är mer komplexa än andra potentiellt förorenade områden finns 

det ett visst behov av anpassning att ta hänsyn till under inventeringen. SGI gav 2014 ut ett 

vägledningsmaterial (Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier – 

Information och råd) som ett komplement till MIFO-metodiken. Där tas aspekter upp som är 

speciellt viktiga att ta hänsyn till vid inventering av deponier. Några av de viktigaste presenteras 

nedan:   

 Hushållsavfall är heterogent och kan ge upphov till en rad olika föroreningar och ofta kan 

inte några föroreningar uteslutas i en äldre, nedlagd deponi. Deponier med hushållsavfall 

antas följaktligen innehålla ämnen med hög till mycket hög farlighet. Vid bedömningar av 

föroreningarnas farlighet antogs de därför konsekvent vara höga-mycket höga om de 

innehöll hushållsavfall. 

 En deponi genomgår flera faser när avfallet bryts ner och beroende på faktorer såsom 

organisk halt, syrenivå och avfallets karaktär kan deponin under tid skifta fas.  

 Läckage av föroreningar beror på omgivningen och vilken fas deponin befinner sig i. 

 Risk för deponigasbildning 
 

 

2.4. Kartskikt  

Ett kartlager med deponiernas uppskattade yta utformades i datorprogrammet ArcGIS. Lagret 

innehåller även information om namn på deponierna, fastighetsbeteckning, om det är en kommunal 

deponi, vilka avfallstyper den innehåller, verksamhetstid, riskklass och motivering till riskklass. 
 

 

3. Resultat 

3.1. Historisk överblick 

Avfallshanteringen organiserades kommunvis. Halmstads kommun bestod före 1974 av ett flertal 

mindre kommuner. Varje kommun hade en eller ett flertal kommunala deponeringsplatser där avfall 

från kommuninvånare och kommunens verksamheter deponerades.  

 

Eldsbergas, Enslövs, Getinges, Harplinges, Kvibilles, Oskarströms och Söndrums kommun 

införlivades 1974 i Halmstads kommun och Simlångsdalens kommun införlivades något tidigare, 

1967. Utöver de organiserade deponeringsplatserna, har även deponier i anknytning till industrier 

och privata deponier där framförallt byggnadsavfall deponerats förekommit.  
 

Kommunala deponier 

De äldsta deponierna som ingår i inventeringen består av ett fåtal kommunala deponier som var 

verksamma under 1930-1950-talet.  Organiseringen av dessa upplag var i stort sett obefintlig. 

Utbredningen är ofta relativt begränsad och avfallet som producerades under första delen av 1900-

talet bedöms generellt sätt vara något mindre allvarligt ur föroreningssynpunkt. Många av de äldsta 

deponierna ligger idag på platser där markanvändningen efter det att deponering avslutats har 

ändrats. De gamla deponierna låg ofta i utkanterna av städerna eller tätorterna – platser som idag, 

när kommunen vuxit, blivit attraktiva för andra ändamål.   

 

Under 1950-1970-talet ökade avfallet från hushållen och de mindre kommunerna organiserade 

avfallsupplag där kommuninvånare och mindre verksamheter kunde deponera sitt avfall. De allra 
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flesta kommunala deponier som har inventerats startade under 1960-talet. Hanteringen ser generellt 

sätt likadan ut i de flesta kommunerna och innefattar en eller ett fåtal större kommunala deponier. 

Platserna som valdes ut bestod i många fall av avslutade grus- och lertäkter eller mossområden. Ett 

avtal upprättades vanligtvis mellan kommunerna och markägaren, där markägaren i många fall åtog 

sig att sköta underhåll av avfallsupplagen mot viss ersättning. Organiseringen och underhållet av 

deponierna var ofta begränsat före 1970-talet. Detta ledde till att privatpersoner och industrier 

kunde deponera avfall utan att avfallstyp och mängd kontrollerades. Underhållet bestod vanligtvis 

av att sand eller jordmassor kontinuerligt täckte avfallsmassorna för att förhindra lukt och 

skadedjur. Mekanisk komprimering eller komprimering genom eldning var också vanligt 

förekommande för att minska volymerna.  

 

 

Under början av 1970-talet byggdes avfallsvärmeverket på Kristinehed som ett svar på de ökade 

avfallsmängderna. När kommunsammanslagningen ägde rum 1974 avvecklades de kommunala 

avfallsanläggningar som fanns runt om i de mindre kommunerna. Renhållningsbolaget, numera 

HEM, omorganiserade och tog över driften av ett fåtal deponier som fortsatte att vara öppna för 

allmänheten. Huvuddelen av hushållsavfallet transporterades till Kristinehed. Miljöstationer 

placerades också ut på ett flertal platser.  

 

Kvar i drift där deponering skedde var Särdal AFA, Susegården AFA utanför Getinge och 

Brandshult strax norr om Oskarström. De här platserna var öppna för deponering av trädgårds- och 

byggavfall samt till viss del för grovavfall från hushållen. Susegårdens AFA avslutades under 1990-

talet och Särdals AFA och Brandshults AFA var i drift in på 2000-talet.  
  

Enskilda byggdeponier och schaktmassedeponier 

På en del platser finns det utöver de kommunala avfallsanläggningarna privata byggdeponier. Dessa 

platser består ofta av avslutade grustäkter som fyllts igen med byggavfall och schaktmassor.  

I vissa fall har kommunen ingått avtal med markägare om att få fylla igen avslutade grus- och 

lertäkter med schaktmassor som blivit över när nya bostads- eller industriområden har projekterats 

och bebyggts. I vissa fall fick allmänheten deponera jordmassor, trädgårds, - och byggnadsavfall för 

att återfylla. I Halmstad finns en större byggdeponi på Slottsmöllan. Ett privat företag bedriver 

fortfarande deponering på platsen.   
 

Industrideponier 

I Oskarström och Getinge finns tre större industrideponier med lång verksamhetstid. Skandinaviska 

jutes två deponier i Oskarström, där textilavfall deponerats från jutefabriken.  Hallands frökontor i 

Getinge har i anslutning till sin verksamhet haft ett större upplag där frörester och annat avfall 

deponerats. I Halmstad utgörs industrideponierna framförallt av Stena bilfragmenterings deponier. I 

de områden där större industrier funnits, har ofta industriavfall även deponerats på de kommunala 

deponierna. Detta har skett i Halmstad, Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Enslöv och i 

Trönninge.  
 
 

 

3.2. Fördelning av riskklasser 

Totalt har 43 stycken deponier inventerats i Halmstads kommun. Riskbedömning och motivering 

finns i bilaga 1.  
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Halmstads kommun valde att samtliga nedlagda deponier inom kommunen skulle ingå i den utförda 

inventeringen. Vid projektets början fanns det uppgifter om 56 stycken deponier i Halmstads 

kommun.  

 

Totalt har 16 stycken deponier som fanns på orginallistan avförts från inventeringen. Fyra av dessa 

valdes bort redan vid uppstart eftersom kommunen redan arbetade med deponierna. Åtta stycken 

har avförts eftersom ingen deponering förekommit eller eftersom annan information under 

inventeringens gång har visat på att de inte ska ingå i projektet. Två stycken objekt har avförts då 

ingen information har framkommit. Två stycken har tagits bort eftersom de förekom två gånger. 

Alla 16 avförda objekt redovisas i bilaga 2.  

 

Utöver de avförda objekten har tre stycken nya deponier tillkommit.  

Ett objekt, som inte fanns med på orginallistan tillkom under inventeringen men avfördes senare då 

kommunen inte är tillsynsmyndighet för deponin.  

 

Av de 43 inventerade deponierna hamnade en deponi i riskklass 1, tjugotvå stycken deponier i 

riskklass 2, arton stycken i riskklass 3 och två stycken i riskklass 4 (figur 1). 
 

 
Figur 1. Riskklassfördelning för samtliga inventerade deponier i Halmstads kommun.  
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Figur 2. Översiktskarta över nedlagda deponier i Halmstads kommun. Riskklass 1 är markerad med röd färg, riskklass 2 

med orange, riskklass 3 med gul och riskklass 4 med grön färg. 

 

4. Diskussion 

4.1. Riskklassning och åtgärder 

Flest deponier i Halmstads kommun hamnar i riskklass 2 och riskklass 3. Resultatet är inte oväntat 

då deponier enligt Naturvårdsverket är branschklassade i riskklass 2, se avsnitt 2.2. Främst är det 

kommunala deponier som varit aktiva under 1960-1970-talet och industrideponier som fått en hög 

riskklass. Anledningen är att avfallet ofta anses vara miljö- och hälsoskadligt samt att omfattningen 

av deponering ofta varit betydande. Ytterligare en förklaring till att vissa deponier har fått en hög 

riskklass är att de ofta finns i anslutning till skyddsvärd natur eller bostäder. Eftersom många 

deponier klassade i riskklass 2 gjordes en uppdelning i riskklass 2 (Starka) och riskklass 2 (Svaga). 

Riskklass 2 (Svaga) anses kunna prioriteras något lägre vid det fortsatta arbetet.  

 

Det kommer att krävas ytterligare arbete från kommunerna för att uppfylla NFS 2006:6. De 

deponier som har fått en hög riskklass (1 och 2) är de där det behövs ytterligare utredningar och 

som eventuellt även behöver åtgärder. För de deponier som fått en lägre riskklass (3 och 4) bedöms 

inga åtgärder behövas i nuläget. Eventuellt kan det behövas någon mindre åtgärd i form av 

uppstädning av synligt avfall. I de fall exploatering planeras på eller i närheten av en deponi bör 

utredning ske även om riskklassen är en 3:a eller 4:a. Detta bör även ske om förutsättningarna på 

platsen förändras, t.ex. genom översvämning, ras eller liknande. 

 

Riskklassningen av deponierna kan komma att ändras efter provtagning beroende på resultatet. För 

att riskklassen ska kunna sänkas ska dels provtagningen vara utförd på ett sådant sätt att läckage 
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med stor sannolikhet kan uteslutas och dessutom ska inte betydande läckage förväntas ske i 

framtiden. Riskklassen kan komma att höjas om provtagning visar på att det föreligger en större risk 

för människors hälsa och/eller miljön än vad som bedömdes i inventeringen. 
 

Åtgärdsbehoven är svåra att förutse i denna fas. Fördjupade undersökningar av hydrogeologi och 

läckage av lakvatten behövs oftast för att kunna föreslå lämpliga åtgärder. Alternativa åtgärder för 

efterbehandling kan behövas då sanering av föroreningsinnehållet ofta inte är möjlig. Att gräva bort 

en hel deponi, sanera föroreningsinnehållet och därefter återdeponera massorna är enligt Rihm, T 

(2014) och Naturvårdsverket (2011) oftast inget realistiskt alternativ. Istället behövs åtgärder som 

minskar olägenheter av lakvatten genom t.ex. täckning av deponin och lokal lakvattenrening. Som 

en del i reningssteget kan våtmarker, översilningsytor eller bevattning av energigrödor ske. 

Åtgärder kan också behövas för att samla in deponigas och se till att det inte finns slutna utrymmen 

som gasen kan ansamlas i och utgöra en explosionsrisk. 

 

Uppgifter om mindre deponering i märgelhålor och deponering från enskilda gårdar har 

framkommit under inventeringen. Risken är troligtvis mindre vid dessa deponier än vad den är vid 

större organiserade deponier. Av ekonomiska och tidsmässiga skäl har deponier av det slaget inte 

ingått i inventeringen.  

 

4.2. Jämförelse med tidigare inventeringar 

Det material som fanns sedan tidigare gällande nedlagda deponier i Halmstads kommun var en 

inventering som utfördes 1984. Synen på deponiers miljöpåverkan har förändrats sedan dess. 

Kunskaper kring riskerna med deponier och dess förändring med tiden har gjort att en uppdaterad 

inventering var nödvändig. Den nu utförda inventeringen har utförts med hjälp av MIFO-

metodiken. Denna metodik är mer omfattande och även den som rekommenderas genom NFS 

2006:6.    

 

En ny inventering innebär inte bara en uppdatering av situationen av nedlagda deponier i Halmstads 

kommun utan också en förbättrad, mer utförlig och lättillgänglig dokumentation.  

 

Skillnaderna från inventeringen 1984 är framförallt att synen på föreliggande risker har förändrats. 

Inventeringen från 1984 ger en översiktlig bild men begränsade detalj- och bedömningsgrunder. 

Den nya inventeringen innehåller betydligt t mer insamlad information som ger en mer tillförlitlig 

bild av situationen på varje enskild deponi och tillräckligt med bakgrundsmaterial för vidare arbete 

med deponierna.  
 

 

4.3 Felkällor 

Det kan inte uteslutas att det finns fler deponier i kommunen än vad som identifierats i 

inventeringen. Under inventeringens gång framkom det att det funnits en del spontana avfallsupplag 

som inte kommunen haft någon vetskap om.  

 

Det syntes ofta järnutfällningar vid deponierna vilket kan vara ett tecken på lakvattenläckage. 

Utfällningarna kan även bero på naturlig förekomst av järn i marken, varför detta kan vara ett 

vilseledande tecken för bedömning av läckage. Vid ett flertal av platserna var dock 

järnutfällningarna så markanta att de troligt beror på innehållet i deponierna.  
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I inventeringen beslutades det att inte uppskatta volymen på deponierna eftersom större delen av 

dem består av utfyllda hålor. Att bedöma hur djupa dessa hålor är i efterhand och utan 

undersökningar är svårt. Uppgifter om djupet har inhämtats via intervjuer med personer som sett 

hur platserna såg ut under verksamhetstiden och baseras på deras uppskattningar. Uppgifterna 

bedöms som osäkra och inte tillräckligt tillförlitliga för att bedöma volymen. Uppskattningarna av 

djupet har trots detta tagits med i vissa MIFO-blanketter för att ge en ungefärlig bild.  

 

Ofta är de årtal som angivits i MIFO-blanketterna osäkra. Informationen bygger många gånger på 

muntliga uppgifter och eftersom det handlar om årtal långt tillbaka i tiden blir uppgifterna endast 

ungefärliga. Årtalen bygger också ofta på avtal som skrivits mellan markägaren och kommunen. 

Det är dock svårt att veta om det redan innan avtalet skrevs förekom deponering på platsen. Även 

efter nedläggning tycks viss deponiverksamhet ofta ha fortsatt men troligtvis då i en begränsad 

omfattning. 

 

Den skriftliga dokumentationen och tillgången till muntliga uppgifter kring deponierna varierar 

mellan varje objekt. Detta resulterar i att objekten med mer information riskklassats på en säkrare 

grund. De deponier där begränsad information framkommit kan ha tilldelats en högre riskklass på 

grund av osäkerheten kring utbredning, avfallstyp och verksamhetstid.  
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Bilaga 1 
 

Id Namn Typ av 
deponi 

Typ av avfall Riskklass  Motivering 

106663 Gustavfälts AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg, industri, 

schaktmassor 

1 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponering har förekommit under lång tid och deponin 

har stor omfattning. Hushålls-, bygg-, trädgårds-, 
industriavfall och schaktmassor har deponerats under 

1950-1960-tal. Föroreningsnivån i mark- och 

grundvatten bedöms vara stor till mycket stor. 
Föroreningarnas farlighet bedöms vara hög till mycket 

hög. Bedömningen baseras på att ingen sortering av 

hushållsavfall förekom under den här tiden och att både 
hushåll och industrier har deponerat stora mängder 

avfall på platsen. Eldning av avfallet har även 

förekommit vilket kan ge upphov till dioxin och PAH. 

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsriskerna bedöms vara stora till mycket stora 
i mark- och grundvatten och till ytvatten. Bedömningen 

baseras på att området domineras av sand-grus som har 

stor till mycket stor genomsläpplighet. Det 
vattenförande lagret är cirka 5 meter mäktigt och 

överlagrar ett mäktigt lerlager (>10m). Tidigare 

undersökningar har påvisat påverkan på grundvatten. 
Eftersom grundvattnet är relativt ytlig i området så kan 

grundvatten bli stående ovanför markytan. Detta vatten 

kan vara påverkat av lakvatten och kan vid 
översvämningstillfällen spridas som ytvatten. 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten på området är mycket stor. Människor 

och djur vistas dagligen på deponiområdet och stora 

bostadsområden omgärdar deponin. Exponering kan 
ske direkt via det vatten som under vissa perioder 

samlas i ett dike nedanför deponin. Vattnet bedöms 

vara påverkat av lakvatten. Spridning kan ske när diket 
översvämmas och exponeringen kan då ytterligare öka. 

Hushållen i området har kommunalt vatten och någon 
exponeringsrisk via dricksvatten bedöms inte finnas 

idag. Dricksvattenbrunnar bör ej anläggas inom 

området. Skyddsvärdet bedöms vara måttligt i området. 

 

Riskklassning: 

Av ovanstående anledning bedöms deponin utgöra 
mycket stor risk för människa och miljö – Deponin 

tilldelas därför riskklass 1. Deponin bör utredas 

ytterligare. Åtgärder för att omhänderta eller minska 
lakvatten som människor och djur kan exponeras för 

bör utföras.  

 

106608 Tiarps AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg, industri, 

schaktmassor 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet:  

Stor deponi där det deponerats och förbränts avfall 

under 1960-1970-tal. Mellan 1974-1980 deponerades 
det endast byggavfall. Föroreningsnivån i mark 

bedöms vara mycket stor. Det beror på att deponin har 

varit aktiv under en period då hushållsavfall inte 
sorterades och innehöll mycket miljöskadliga ämnen. 

Det fanns förbränningsugnar och deponering av 

restprodukterna förekom på platsen vilket kan ha 
bidragit till mycket höga föroreningsnivåer i mark.  

Dioxin och PAH kan uppkomma efter förbränning av 

avfall. 

 

Spridningsförutsättningar: 

På deponin noterades inga öppna diken, bäckar eller 
vattendrag i direkt anslutning. Föroreningsnivån i 

ytvatten och sediment bedöms därför vara liten.  
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Spridningsförutsättningarna i mark- och grundvatten 

bedöms vara stora. Deponin är upphöjd och övertäckt 

med material som har hög genomsläpplighet.  

Den tidigare deponeringsytan är belägen i en slänt 

bestående av morän som överlagrar urberg. 
Spridningsriskerna bedöms utgöras av spridning till 

grundvatten, och en viss avrinning till ytvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden:  

Känsligheten bedöms vara stor i mark- och 

grundvatten. Bedömningen baseras på att det finns 
bostadshus cirka 200-300 meter från deponin där det är 

troligt att dricksvattenuttag sker från privata brunnar. 

Det finns även åkermark relativt nära deponin. 
Skyddsvärdena bedöms vara stora då det finns ett 

kommunalt naturvårdsintresse och två nyckelbiotoper 

nära deponin.   

 

Risklassning: 

Riskklass 2 – stor risk för människa och miljö 

Det bör undersökas närmre om fastigheterna närmst 

deponin har egna brunnar för uttag av dricksvatten. Om 

så är fallet bör dessa provtas. Utredning av deponin och 

eventuella åtgärder bör utföras.  

 

106619 Marbäcks AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponins utbredning är osäker. Verksamhetstid 1960-

1970-tal.  Deponin är ej synlig. Det finns flera 
uppgifter som bekräftar att det har deponerats på 

platsen. Hushållsavfall från 1960-1970-tal har 

deponerats. Två stora industrier har under många år 
funnits inom området. En textilindustri och ett 

pappersbruk. Det kan inte uteslutas att det har 

deponerats industriavfall från dessa på deponin. 
Hushållsavfall från 1960- och 1970-tal kan med stor 

sannolikhet antas innehålla föroreningar med en hög-
mycket hög farlighet.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsriskerna till ytvatten bedöms vara mycket 

stora. Skogsområdet som utgör deponin är i viss mån 

vattenmättat och diken har grävts utefter kanterna. 
Omgärdat vatten dräneras via diken till en bäck som 

efter cirka 200 meter mynnar i Fylleån.   

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Fylleån har ett mycket stort skyddsvärde. Känsligheten 

vid nuvarande markanvändning bedöms vara måttlig 
men kan ändras om markanvändningen ändras. 

  

Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 2 – Stor risk för människa 

och miljö. Den största risken bedöms vara påverkan på 

fylleån. Deponiområdet ligger mycket nära en bäck 
som rinner direkt ut i Fylleån. Det är viktigt att ta reda 

på om det läcker ut lakvatten. Provtagning bör utföras 

för att påvisa eventuellt lakvatten. 

 

106965 Skandinaviska jutes 

deponi 1 

Icke-

kommunal 

Industriavfall 2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Industriavfall från Skandinaviska jute har deponerats. 

Två deponier har använts. Varav den här deponin har 

mindre utbredning (cirka 2800 m2) och var verksam 
under 1950-1960-tal. Skandinaviska jute har använt 

deponin i cirka 10 år. Textilindustrier är enligt 

naturvårdsverket branschklassade i riskklass 2. 
Kemikalier som hanterats vid textilindustrin är ofta 

mycket farliga och föroreningarnas farlighet bedöms 

därför vara hög till mycket hög. Skandinaviska jute har 
använt deponin i mer än 10 år och därför bedöms 

föroreningsnivån i mark som stora. 
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Föroreningsnivåerna bedöms även vara stora i 

grundvatten och ytvatten. Dominerande 

markförhållande i området är urberg och spridning till 

grundvatten kan ske om berget är uppsprucket. Det 

finns ytvattendrag i form av en bäck och även en del 

stillastående vatten i anslutning till deponin.  
 

Spridningsförutsättningar:  

I anslutning till deponin finns en bäck som rinner 
vidare under vägen Oskarström-Nissaström ner mot 

Nissan. Mellan deponin och vägen finns också ett 

mindre våtmarksområde med stillastående vatten. I 
vattnet noterades rostfärgat vatten och det kan inte 

uteslutas att lakvatten samlas upp i området.   

Spridningsförutsättningar i mark- och grundvatten och 
till ytvatten bedöms vara stora. Deponin är täckt och 

genomsläppligheten i okontrollerade täckmassor är 

oftast stor. Lakvattenprovtagning och vattenanalys 
gjord 1995 visade på stor miljöpåverkan i deponins 

närområde. Analysresultaten visade på förekomst av 

förhöjda halter av AOX (adsorberade 
halogenförändringar) och järn både i lakvatten och 

närliggande bäck. 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Skyddsvärdet i området är stort eftersom två 

nyckelbiotoper och ett kommunalt naturvårdsintresse 
finns nära deponin. Känsligheten i området är måttlig. 

Området utgörs av skog och det är 500 meter till 

närmsta bostad.  
 

Riskklassning: 

Eftersom föroreningsnivån bedöms vara stor, 
föroreningarnas farlighet är hög till mycket hög samt 

att spridningsförutsättningarna är stora tilldelas 

deponin riskklass 2. Hade deponin legat på känsligare 
mark hade riskklassen troligtvis blivit 1.  

Utredningar för att kunna åtgärda bör utföras.  
 

190425 Skandinaviska jutes 

deponi 2 

Icke-

kommunal 

Industriavfall 2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Industriavfall från Skandinaviska jute har deponerats. 

Två deponier har använts. Varav den här deponin har 
störst utbredning (cirka 12000 m2) verksamhetstid 

mellan (1960-1970-tal). Skandinaviska jute har använt 

deponin i mer än 10 år och olika restavfall från 
tillverkningen har deponerats. Föroreningar och 

miljöpåverkan har konstaterats både 1975 och 1995. 

Föroreningsnivån i mark och ytvatten bedöms som 
stora. Föroreningsnivån i grundvatten och sediment 

bedöms vara måttlig. Både organiskt avfall där 

föroreningar har låg-måttlig farlighet och annat avfall 
från textilindustri som har en hög till mycket hög 

farlighet antas ha deponerats. Textilindustrier är enligt, 

naturvårdsverket branschklassade i riskklass 2 och 
vanligt förekommande föroreningar har en hög till 

mycket hög farlighet.  

 
Spridningsförutsättningar: 

Troligt är att lakvatten påverkar ytvattnet i området och 

även sprids via ytvatten. Spridningsförutsättningar i 
mark- och grundvatten och till ytvatten bedöms vara 

stora. Deponin är täckt och genomsläppligheten i 

okontrollerade täckmassor är oftast stor. Vid inspektion 
1975 noterades lakvattenpåverkan vid omkringliggande 

skogsbäck. En distinkt jordsluttning noterades vid 

ändarna av deponin där vatten enkelt kan lakas genom 
de genomsläppliga jordmassorna ned till bäcken. 

Lakvattenprovtagning och vattenanalys utförd 1995 

visade på stor miljöpåverkan i deponins närområde. 
Analysresultaten visade på förekomst av förhöjda 

halter av AOX (adsorberade halogenförändringar) och 

järn både i lakvatten och närliggande bäck.  
 

Känslighet och skyddsvärden: 

Skyddsvärdet i området är stort eftersom två 
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nyckelbiotoper och ett kommunalt naturvårdsintresse 

finns nära deponin. Känsligheten i området är måttlig. 

Området utgörs av skog och det är 500 meter till 

närmsta bostad.  

 

Riskklassning: 
Eftersom föroreningsnivån bedöms vara stor, 

föroreningarnas farlighet är hög till mycket hög samt 

att spridningsförutsättningarna är stora tilldelas 
deponin riskklass 2 – stor risk för människa och miljö. 

Hade deponin legat på känsligare mark hade 

riskklassen troligtvis blivit 1. Åtgärder för att kunna 
åtgärda bör utföras. 

 
106655 Brynestorps AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 

bygg, 
schaktmassor 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponin är inte så stor till ytan men enligt flera 

uppgifter var den mycket djup, cirka 5 meter eller 

djupare.  Hushållsavfall från 1960-1970-tal ger 
sannolikt upphov till föroreningar med hög till mycket 

hög farlighet. Hushållsavfall från 1960- och 1970-tal 

har deponerats under en längre tid och därför görs 
bedömningen att föroreningarnas farlighet är mycket 

höga. Föroreningsnivån är svår att bedöma i denna fas 

men den uppskattas vara måttlig till stor och baseras på 
föroreningarnas farlighet och det faktum att deponin 

var medelstor och djup samt användes under flera år.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsförutsättningarna bedöms vara stora. 

Deponin är fylld med grus och sand som har en hög 
genomsläpplighet. Omkringliggande jordarter består av 

lera-silt och kan ha en viss tätande funktion. 

Spridningsförutsättningarna bedöms som stora på 
grund av läckaget som sker till dräneringsdiket söder 

om deponin. Efter 300 meter samlas lakvattnet upp i en 
märgelgrav för att sedan rinna ut i Suseån 300 m söder 

om deponin. Området är också från och till drabbat av 

översvämningar som ytterligare kan sprida 
föroreningar i andra riktningar än mot närrecipient.    

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms som stor på grund av att jordbruk 

bedrivs på området. Skyddsvärdet i ytvattnet bedöms 

vara mycket stort eftersom Suseån rinner nära deponin. 
Suseån är enligt Naturvårdsverket och fiskeriverket 

utpekat som ett särskilt värdefullt vatten. 

 

Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 2 – Stor risk för miljö och 

människor. Suseån har ett högt skyddsvärde och det 
behöver kontrolleras om lakvattnet som läcker ut i 

diket innehåller farliga ämnen. Från en tidigare 

undersökning rekommenderades det att ett dike skulle 
anläggas så att järn och andra ämnen fälls ut och 

infiltreras i marken. Utredning för åtgärder behöver 

utföras.  

 

106621 Marskogs AFA Kommunal Hushålls, 
bygg, 

industriavfall 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet:  

Relativ stor deponi, cirka 6800 m2 till ytan, djupet är 
okänt. Deponin var verksam från 1960-tal till 1972 och 

tog emot avfall från många hushåll. Hushållsavfall från 

en period då mycket miljöfarliga ämnen användes i 
hushållen, slängdes på deponin. Deponin bedöms ha en 

stor föroreningsnivå i mark och möjliga föroreningar 

bedöms ha hög till mycket hög farlighet. Det har aktivt 
eldats på platsen vilket gör att slagg och aska har 

spridits ut över deponin. Vid eldning av hushållsavfall 

uppstår en rad ämnen med mycket hög farlighet, t.ex. 
dioxin och PAH.  
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Spridningsförutsättningar: 

Deponin är övertäkt med blandade massor och deponin 
är förmodligen inte tät på ytan. Detta ger upphov till 

lakvatten via infiltrerande regnvatten. Dominerande 

jordarter i området har en hög genomsläpplighet och 
deponin ligger ovanpå stora grundvattentillgångar. 

Spridningsrisker i mark- och grundvatten bedöms vara 

stora. Vid det anlagda diket vid tippfronten har 
lakvatten med förhöjda kvävehalter konstaterats vid 

provtagning 1996. Spridningsförutsättningarna till och 

i ytvatten bedöms vara stora. Vid högt vattenstånd leds 
vattnet bort mot märgelhålor och mynnar så 

småningom i Skintan.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Ligger väldigt nära inpå Haverdals naturreservat som 

även är klassat som natura 2000 område. Skyddsvärdet 
i mark och grundvatten bedöms vara mycket stort. 

Känsligheten bedöms vara måttlig.  Det finns ett 

fritidsbostadshus nära deponin men huset använder 
varken egen brunn eller kommunalt vatten för 

vattenförsörjning. Huset är endast bebott under 

sommarmånader.  

 

Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 2 vilket innebär stor risk för 
människa och miljö. Stor risk bedöms föreligga för 

påverkan av skyddsvärd natur (Naturreservat) Eftersom 

naturreservatet är ett populärt friluftsområde bedöms 
det även föreligga viss risk för att människor kan 

exponeras för lakvattenpåverkat ytvatten när de vistas i 

området.  En risk bedöms även föreligga då bostäder 
finns väldigt nära. Deponin bör undersökas närmare 

och provtagningar bör göras på grundvatten och även 

på ytvatten. Ett förslag från undersökning gjord 1996 
är att dränera deponin och anlägga en damm med 

kvävefälla.  Utredning för åtgärder behöver utföras. 

 

106661 Susegårdens AFA Kommunal Hushålls, 
trädgårds, 

bygg 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Stor deponi där det deponerats i en avslutad grustäkt 
(yta cirka 11000 m2 och grushålan var cirka 5-6 meter 

djup när deponering började). Deponering har skett 

mellan 1975-1995. Blandat avfall har deponerats i 
grustäkten. Föroreningsnivån bedöms vara stor och 

föroreningarnas farlighet hög till mycket hög. 

Bedömningen baseras på att inget förutom papper och 
skrot sorterades. Annat avfall deponerades i grustäkten. 

Hushållsavfall och avfall från mindre företag, 

verkstäder och butiker antas innehålla miljöfarliga 
ämnen. En person var anställd och vägen in till deponin 

var låst med en bom. Inga större mängder industriavfall 

bedöms ha deponerats eftersom det inte var tillåtet.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsförutsättningarna i mark- och grundvatten 
bedöms vara stora på grund av att området domineras 

av genomsläppliga jordarter. Området söder om 

deponin är dikat och dräneras. Föroreningar kan 
spridas till grundvatten och i ytvatten. 

Spridningsförutsättningar i ytvatten bedöms också som 

stora.   

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms vara stor eftersom ett bostadshus 
med en grävd brunn finns nära deponin och eftersom 

odlad åkermark finns i omgivningen. Skyddsvärdet i 

mark- och grundvatten bedöms vara stort på grund av 
att deponin ligger inom ett kommunalt 

naturvårdsintresse.  

 

Riskklass: 
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Objektet tilldelas riskklass 2 – stor risk för människa 

och miljö. Vattnet bör provtas för att säkerställa att 

dricksvattenbrunnen vid intilliggande fastighet inte är 

påverkad av lakvatten från deponin. Utredning av 

deponin och eventuella åtgärder bör utföras.  

 

106626 Norra utmarkens AFA Kommunal Hushålls, 

Industri 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponins utbredning uppskattas vara relativt 

begränsad. Cirka 900 m2 till ytan. Djupet är okänt. 
Begränsad information kring deponins gränser har 

framkommit under inventeringen. Eftersom 

hushållsavfall och industriavfall från elverk enligt 
uppgifter har deponerats bedöms föroreningarnas 

farlighet som hög eller mycket hög. Föroreningsnivån 

är svårbedömd men uppskattas vara måttlig till stor i 
mark och måttlig i ytvatten.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsförutsättningar bedöms som stora i ytvatten 

och till ytvatten. Platsen har tidigare varit drabbad av 

översvämningar och idag dräneras ytvatten via grävda 
diken. Märgelhålan bedöms vara tät eftersom lera 

underlagrar avfallsmassorna. Spridning till grundvatten 

bedöms inte vara så stor.   

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten i området är stor eftersom bostadsområde 
finns i direkt anslutning. Skyddsvärdet i området 

bedöms vara måttligt, inga utpekade skyddsvärden 

finns i området.  

 

Riskklassning: 

Platsen är generellt sätt svårbedömd ur 
föroreningsperspektiv. På grund av avfallet och höga 

spridningsförutsättningar samt risken för att människor 

i området kan exponeras bedöms riskerna som stora. 
Området har inte helt fyllts ut så som en utredning från 

1995 föreslog. En vattensamling syns vid platsbesök 
och växtligheten kring vattnet gjorde intryck av höga 

kvävehalter.  Provtagning av ytvattnet bör utföras för 

att försäkra sig kring att föroreningar inte utgör risk för 

människor och miljö. Deponin tilldelas riskklass 2 – 

Stor risk för människa och miljö. Deponin bör utredas 

och eventuellt åtgärdas.  

 
106620 Marelids AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 

bygg, industri  

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet:  

Deponins volym uppskattas vara stor (cirka 3800 m2 till 

ytan). Utgörs av en dödishåla och ska ha varit många 

meter djup. Hushållsavfall och industriavfall under 
1960-1970-tal har deponerats. Föroreningarnas 

farlighet bedöms vara hög till mycket hög. Deponin har 

varit stor och aktiv under en lång tid. Ingen sortering 
skedde under tiden det deponerades. Även industrierna 

Skandinaviska jute och RYAB har deponerat i 

området. Hushållsavfall från, 1960-1970-tal bedöms ha 
en hög farlighet på grund av att mycket från hushållen 

innehöll miljöskadliga ämnen. Föroreningsnivån 

bedöms vara hög i mark och hög i grundvatten 
eftersom deponins volym har varit stor och det 

deponerades under cirka 10 års tid.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Ingen dränering, läckage eller vattensamling noterades 

på deponiplatsen vid platsbesök. Deponin täcktes vid 
avslut med blandade jord- och grusmassor och träd 

planterades. Den här typen av fyllnadsmassor saknar 

ofta tätande funktion. Omkringliggande jordarter har 
en hög genomsläpplighet. Det kan därför inte uteslutas 

att vatten som infiltreras ger upphov till lakvatten som 

påverkar grundvattnet i området. 
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Spridningsförutsättningar i mark- och grundvatten 

bedöms vara stora. På deponiplatsen växer det idag 

rikligt med vegetation som genom sitt vattenupptag 

kan minska att vatten infiltreras genom deponin.  

 

Känslighet och skyddsvärde: 

Stor känslighet i mark- och grundvatten då flera 

bostäder finns nära deponin. Platsen ligger precis i 

utkanten av Oskarström. Skyddsvärdet på deponin stort 
eftersom utpekad skyddsvärd natur finns i området.  

 

Riskklassning: 

Eftersom stora mängder blandat avfall (hushållsavfall, 

industriavfall) har deponerats på platsen och eftersom 

spridningsförutsättningarna är stora bedöms deponin 
utgöra en stor risk för människa och miljö och tilldelas 

därför riskklass 2. Utredning av deponin och eventuella 

åtgärder bör utföras. 
106409 Sennans AFA Kommunal, 

icke-

kommunal 

Bygg, 
schaktmassor, 

förekommer 

hushållsavfall 

2 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Begränsade uppgifter kring vad som deponerats och 
deponins utbredning har framkommit. Enligt de 

uppgifter som har framkommit så är det stora volymer 

som har fyllts ut. Ett flertal djupa lertäkter har fyllts 
igen. Ytan av de utfyllda täkterna uppskattas vara 

större än 15 000 m2 och hålorna ska enligt uppgift ha 

varit många meter djupa. Till största del bedöms 
deponin bestå av byggnads, - rivningsavfall och 

schaktmassor. Även annat avfall så som hushållsavfall 

har troligen deponerats i mindre mängder. 
Föroreningsnivån i mark bedöms vara stor och 

föroreningarnas farlighet bedöms vara hög till mycket 

hög eftersom byggnadsavfall och hushållsavfall ofta 
innehåller föroreningar med hög till mycket hög 

farlighet. 

 

Spridningsförutsättningar: 

Små till måttliga spridningsrisker då området består av 
lerjordar med tätande egenskaper. 

Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms vara 

måttliga, och baseras på att det i lerhålor kan uppstå 
undertryck vilket kan generera lakvattenläckage på 

ytan. Inget ytvattenläckage noterades vid platsbesök. 

Ett vattendrag rinner 300 meter från deponin.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten i området är mycket stor då deponin 
ligger på Sennadalens vattenskyddsområde. 

Skyddsvärdet bedöms vara måttligt i mark- och 

grundvatten och stort i ytvatten eftersom ett skyddsvärt 
vattendrag rinner 300 meter från deponin.  

 

Riskklassning: 

Eftersom det är stora volymer som fyllts ut och avfallet 

sannolikt kan ge upphov till föroreningar med hög till 

mycket hög farlighet och eftersom känsligheten är 
mycket stor (vattenskyddsområde) bedöms deponin 

utgöra stor risk för människa och miljö och tilldelas 

riskklass 2. Deponin bör utredas och eventuellt 
åtgärdas.  

106338 Trönninges AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg, industri, 

schaktmassor 

2 Deponin innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Två lerhålor utgör deponin. Det kan även ha 

deponerats avfall mellan hålorna. Deponin har varit 
stor och tagit emot stora mängder hushållsavfall och 

industriavfall. Hushållsavfall och industriavfall har 

deponerats under 1960-1970-tal. Industriavfallet består 
huvudsakligen av gummiavfall. Föroreningarnas 

farlighet bedöms därför vara hög till mycket hög. Flera 

föroreningar associerade med hushållsavfall och 
industriavfall från 1960-1970-tal bedöms kunna ge 

upphov till föroreningar med hög och mycket hög 



 

 

25 

 

 

farlighet. Lerhålorna har enligt flera uppgifter varit 

djupa och deponering har skett under flera år. 

Föroreningsnivåen i mark bedöms vara stor. I ytvattnet 

bedöms föroreningsnivån vara måttlig då eventuellt 

läckage med största sannolikhet sker via ytvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten i området är måttlig. Bedömningen 

baseras på att det sällan vistas människor på deponin. 
Platsen ligger inom ett utpräglat industriområde, men 

gränsar till åkermark och enskilda bostäder finns inom 

200 meter från deponin. Skyddsvärdet är högt i 
ytvattendraget som rinner alldeles i nordlig anslutning 

till den nedlagda deponin. Trönningeån är enligt havs- 

och vattenmyndigheten ett särskilt värdefullt vatten. 

 

Spridningsförutsättningar: 

Deponin består av igenfyllda lerhålor. Den 
dominerande jordarten i området är glacial lera och den 

bedöms ha en tätande funktion som förhindrar att 

potentiella föroreningar sprids i mark- och grundvatten. 
Det föreligger en stor spridningsrisk till ytvatten. 

Övertryck i deponimassorna kan leda till läckage via 

ytvatten. Precis i anslutning till deponin finns ett 
ytvattendrag där föroreningar kan spridas.   

 

Riskklassning: 

Deponin anses utgöra stor risk för miljön eftersom 
påverkan på det skyddsvärda vattendraget kan 

föreligga. Deponin tilldelas därför riskklass 2 – Stor 

risk för människor och miljö. Utredning av deponin 
och eventuella åtgärder bör utföras.  

190428 Frökontorets deponi Icke-

kommunal 

Bygg, industri, 

schaktmassor 

2  Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Medelstor deponi, ytan uppskattas vara cirka 7000 m2. 

Djupet är okänt.  Mestadel har organiskt nedbrytbart 

material samt inert – icke farligt avfall i form av tegel 
och jordmassor deponerats och använts som utfyllnad 

på platsen. En del byggnadsavfall har enligt uppgift 
deponerats. Det finns risk att betat utsäde har 

deponerats eftersom betning under lång tid förekom på 

verksamheten. Betat utsäde och byggnadsavfall kan ge 
upphov till föroreningar med hög till mycket hög 

farlighet. Föroreningsnivån i mark bedöms vara stor.    

 

Spridningsförutsättningar:  

Täta jordarter i form av lera dominerar området och på 

grund av lerans tätande egenskaper är spridning av 
förorening till grundvatten på fastigheten inte trolig. 

Spridningsrisken bedöms vara måttlig. Ett grävt dike 

kan sprida föroreningar via ytvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten i området bedöms vara stor eftersom 
bostäder finns relativt nära deponin (cirka 100 meter) 

Ett område cirka 200 meter från deponin är planlagt för 

bostäder.  

 

Deponin ligger i nära anslutning till lokaler där 

verksamhet fortfarande sker. Deponin är inte inhägnad 

och den går att nå via bilvägen in mot Getinge. Mellan 
deponin och bilvägen in mot Getinge finns ett grävt 

dike dit föroreningar kan spridas och människor och 

djur i värsta fall kan exponeras. Skyddsvärdet i 
området bedöms vara måttligt eftersom åker- och 

betesmark finns inom 100 meter från deponin.  

 

Riskklassning: 

På grund av deponins omfattning, lång verksamhetstid 

och risken för eventuella föroreningar med hög till 
mycket hög farlighet (byggnadsavfall och eventuellt 
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betat utsäde) och eftersom området bedöms ha stor 

känslighet tilldelas deponin riskklass 2 – Stor risk för 

människor och miljö. Det bör utföras provtagning och 

analys av kvicksilver i ytvattnet. Deponin bör utredas 

och eventuellt åtgärdas.  

 
106653 Slättåkra AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 

bygg, 

schaktmassor 

2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet:  

Kommunal deponin som är relativt liten, cirka 1500 m2 

till ytan.  Huvudsakligen hushållsavfall från 1960-

1970-tal har deponerats. Avfallet har tippats direkt i en 

sluttande ravin och deponin uppskattas inte vara djup. 
Föroreningarnas farlighet bedöms vara hög till mycket 

hög eftersom hushållsavfall från 1960-1970-talet ofta 

ger upphov till den typen av föroreningar.  
Föroreningsnivån i marken bedöms vara stor.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Geologin i området består av isälvssediment, och har 

en hög genomsläpplighet. På grund av deponins läge i 

en kraftig sluttning infiltreras troligtvis inte mycket 
genom deponin utan det mesta rinner på ytan ned mot 

vattendraget. Spridningsrisker bedöms därför vara stora 

till ytvatten och i ytvatten. Provtagning utförd 1995, 
visade inte på någon påverkan av bäckvattnet. 

Översvämningsrisk råder i området vilket ökar 

spridningsriskerna.   

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Skyddsvärdet är måttligt. Vattendraget som rinner 
nedanför deponin har inte något utpekat 

naturvårdsvärde. Vattendraget mynnar i Suseån som 

har ett högt skyddsvärde men utspädningen på vägen 
dit är troligen så omfattande att påverkan på Suseån 

inte är sannolik. Två skyddsvärda nyckelbiotoper 

återfinns på ett område dit föroreningar inte bedöms 
spridas. Känsligheten är stor eftersom ett bostadshus 

finns 80 meter från deponin och bostadsområde finns 
inom 200 meter.  

 

Riskklassning: 

Deponin ligger precis ovanför ett vattendrag och 

avfallet är deponerat ytligt i en sluttning. Deponin 

tilldelas riskklass 2 – Stor risk för människa och miljö. 
Påverkan på vattendraget och spridningar till miljöer 

som kan påverkas negativt bedöms utgöra den största 

risken. Eftersom avfallet ligger ytligt kan människor 
och djur exponeras om de vistas på deponin.    

 

190426 Lövhults AFA Kommunal Hushålls, latrin 2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

En mindre och äldre kommunal deponi som idag utgörs 

av en kulle. Ytan är cirka 3500 m
2 

och djupet 

uppskattas till cirka 2-3 meter. Platsen har använts för 

deponering av hushållsavfall och latrin. Även annat 

avfall så som byggnadsavfall och schaktmassor kan ha 
förekommit. Deponin har varit i bruk under 40- och 50-

tal. Generellt sätt bedöms hushållsavfall från den här 

tiden inte innehålla stora mängder farliga ämnen som 
förorenar.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsriskerna bedöms vara måttliga i mark- och 

grundvatten och små i resterande medier. Deponin 

består av en upphöjning på cirka 1,5-2 meter och 
eventuella föroreningar bedöms kunna spridas via yt- 

och grundvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Eftersom en aktiv brukshundsklubb med många 

medlemmar bedriver verksamhet på platsen, och har 
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lokaler som är placerade ovanpå den gamla deponin så 

är känsligheten och risken för påverkan och exponering 

för människa hög och detta vägs in i bedömningen av 

riskklass. Det finns även en viss risk för att människor 

exponeras för deponigas. Om deponin producerar gas 

och den ansamlas i trånga utrymmen kan 
explosionsrisk föreligga. Skyddsvärdena på platsen 

bedöms vara måttliga.  

 

Riskklassning: 

Deponin tilldelas (Svag) riskklass 2– Stor risk för 

människa och miljö. Eftersom verksamhet som innebär 
att mycket människor och djur vistas på platsen och det 

finns risk för exponering bör deponin undersökas 

ytterligare. Deponin bör utredas och eventuellt 
åtgärdas. Det bör undersökas om deponin producerar 

deponigas.  

 

106667 Johansfors AFA Kommunal Hushålls 2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

En mindre kommunal deponi (cirka 2000 m2) där 

hushållsavfall har deponerats i en ravinbrant. 
Hushållsavfall från 1960-1970-talet har deponerats. 

Avfallet har tippats i en kraftigt sluttande brant och en 

tillfredsställande övertäckning kan därför inte anses 
vara gjord. Risken finns att avfall genom jorderosion 

sprider föroreningar. Exponeringsrisken kan då komma 

att öka. Deponering skedde under en tid då sortering 
var bristfällig och blandat avfall har slängts på platsen. 

Hushållsavfall från 1960-1970-tal bedöms innehålla 

föroreningar med hög till mycket hög farlighet. 
Föroreningsnivån i mark bedöms vara stor.  

 

Spridningsförutsättningar 

Cirka 30 meter från deponin rinner Lillån. Geologin i 

området tyder på genomsläppliga jordarter och inom 

området finns stora grundvattentillgångar. 
Spridningsrisken bedöms som hög, både i mark- och 

grundvatten och till ytvatten. Spridningsrisken till 
ytvatten bedöms vara hög på grund av att Lillån rinner 

nedanför den kraftiga sluttningen. Spridningsrisken i 

mark- och grundvatten bedöms vara hög på grund av 
att genomsläppliga jordarter dominerar i området och 

att stora grundvattentillgångar finns under deponin.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Lillån har inget direkt utpekat skyddsvärde ur 

naturvårdssynpunkt. Skyddsvärdet på området bedöms 
vara måttligt. Känsligheten bedöms vara stor. Avfallet 

ligger ytligt och människor och djur kan exponeras om 

de uppehåller sig i området. Enstaka bostadshus finns 
200-300 meter från deponin. Det har inte framkommit 

om hushållen har grävda brunnar eller kommunalt 

vatten. Troligt är att hushållen har egna brunnar. Det 
kan inte uteslutas att lakvatten påverkar grundvattnet 

som förser brunnar med vatten.   

 

Riskklassning: 

Deponin bedöms utgöra risk för människa och miljö 

och tilldelas därför (svag) riskklass 2. Deponin bör 
utredas och eventuellt åtgärdas.  

 
106611 Särdals AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 

bygg, 

schaktmassor 

2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Relativt stor deponi verksam in på 2000-talet.  

Utgörs av två igenfyllda grustäkter. Området är till 

ytan cirka 11000 m2 stort och grustäkterna har varit 
cirka 5 meter djupa på de djupaste platserna. Under 

1960-1970-talet deponerades en del hushållsavfall 

illegalt. Under 1970-2000-talet deponerades enbart 
trädgårds och byggavfall och schaktmassor. Deponin 

bedöms ha höga föroreningsnivåer i marken och 
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måttliga föroreningsnivåer i grundvattnet. 

Bedömningen baseras på att det deponerats under en 

lång tid och att avfallets karaktär delvis har varit, eller 

kan ha varit sådan att föroreningar med en hög 

farlighet återfinns i mark och grundvatten. Det finns ett 

aktivt kontrollprogram och grundvatten på en brunn på 
deponin provtas varje år. Konduktiviteten på vattnet är 

något förhöjd på en del av analyserna.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Med anledning av att områdets geologi domineras av 

isälvssediment bedöms marken ha en stor 
genomsläpplighet. Även de blandade massor som utgör 

deponin bedöms ha en stor genomsläpplighet. Deponin 

är inte övertäkt på ett sådant sätt att spridningsrisk och 
lakvattenbildningen minskar. Spridningsförutsättningar 

i mark och grundvatten bedöms därav som stora.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten i området bedöms vara stor i mark- och 

grundvatten. Det finns bostäder 100-200 meter från 
deponin där minst två hushåll har borrade brunnar. 

Andra hus i närheten antas ha grävda brunnar. 

Infartsvägen till deponin begränsas av en låst vägbom 
och det finns inga direkta anledningar för människor att 

vistas på deponin. En mindre del av deponins norra del 

utgörs idag av åkermark. Skyddsvärdena är måttliga på 
platsen. Ingen direkt skyddsvärd natur eller biotop 

finns vid deponins område eller dess direkta närhet.  

 

Riskklassning: 

Riskklass 2 – Stor risk för människor och miljön.. 

Dricksvattenbrunnarna närmast deponin bör 
undersökas och provtas. Eftersom jordarterna är 

genomsläppliga kan uppkommet lakvatten från 

deponin påverka grundvattnet och människor 
exponeras via dricksvatten. Deponin bör utredas och 

eventuellt åtgärdas.  
106652 Släggarps AFA Kommunal Hushålls, 

industri 
 2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Medelstor kommunal deponi. Ytan uppskattas vara 
cirka 7000 m2 stor. Djupet är okänt, men är troligtvis 

inte särskilt djup då deponering skedde i ett 

mossområde. Deponin bedöms ha ett innehåll där 
föroreningarnas farlighet är hög eller mycket hög. 

Hushållsavfall och industriavfall från en gummiindustri 

har deponerats under 1960-1970-talet. Hushållsavfall 
under 1960- och 1970-tal innehållet ofta miljöskadliga 

ämnen och ingen sortering av avfall förekom på den 

här tiden. Det har deponerats avfall på platsen under 
flera år och på grund avföroreningarnas farlighet 

bedöms föroreningsnivån i mark som stor och i grund- 

och ytvatten som måttlig.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Deponin är övertäckt med blandande jordmassor. 
Massorna som användes vid täckning under 1970-tal 

bestod oftast av blandade schaktmassor och saknar ofta 

tätande funktion. På många platser är det därför troligt 
att anta att en viss mängd nederbörd infiltrerar genom 

deponin och ger upphov till lakvatten. Eventuellt 

lakvatten bedöms ha störst förutsättningar att spridas 

till och via ytvatten då hela fastigheten kraftigt 

dräneras. Deponeringen skedde på ett mossområde och 

området är vattensjukt. Det finns också en risk att 
lakvatten sprids till grundvattnet.   

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms vara stor i byggnad då det finns 

ett klubbhus nära deponin. Deponier med organiskt 

material kan ge upphov till deponigas. Det är svårt att 
bedöma förekomsten av eventuell deponigas vid 
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deponin. Närheten till klubbhuset kan innebära att 

eventuell gas ansamlas och det kan då vara risk för 

explosion. Känsligheten i mark- och grundvatten 

bedöms vara stor eftersom det finns en brunn på 

fastigheten. Skyddsvärdena på platsen är måttliga. 

Bedömningen motiveras av att det på att det inte finns 
några utpekade skyddsvärden. 

 

Riskklassning:  

Sammanvägt ovanstående bedömningar leder till att 

deponin riskklassas i riskklass 2 – Stor risk för 

människa och miljö. Vattenprovtagning och 
deponigasförekomst bör utredas. Deponin bör utredas 

och eventuellt åtgärdas.  

 

106597 Örnakulls AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg, industri 

2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Kommunal deponi som utgörs av avfall som 

deponerats i en sluttning. Ytan är cirka 5000 m2. Djupet 
är okänt men det uppskattas inte vara särskilt djupt 

eftersom avfallet har deponerats ytligt i en sluttning.  

Deponering av hushållsavfall från 1960-1970-tal och 

industriavfall från fagerdala/porolon. Industriavfallet 

består av skumplast och andra plastbaserade produkter. 
Även andra industrier i Getinge kan ha deponerat 

avfall. Platsen har länge använts som deponi under en 

tid då sortering och kunskapen kring miljöskadliga 
ämnen var begränsad. Eftersom avfallet har tippats i en 

kraftig sluttning kunde avfallsmassorna inte täckas 

över eller hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
Jorderosion leder idag till att en viss del av avfallet 

blottas vid markytan. För hushållsavfall och 

industriavfall är föroreningarnas farlighet hög till 
mycket hög. Föroreningsnivåerna bedöms vara stor i 

mark. Eldning har förekommit och kan ha gett upphov 

till PAH och dioxiner.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Eftersom avfallet återfinns ytligt i en kraftig sluttning 

bedöms spridningsförutsättningar till ytvatten som 

stora.  

 

Känslighet och skyddsvärden:  

Känsligheten bedöms som måttlig. Enstaka bostadshus 
finns i närheten men människor uppehåller sig sällan 

på platsen. Skyddsvärdet bedöms som måttligt. Suseån, 

som har ett högt skyddsvärde rinner cirka 700 meter 
från deponin och är troligen utanför påverkansområdet.  

 

Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 2 – Stor risk för människa 

och miljö. Deponin bedöms ha föroreningar med hög 

till mycket hög farlighet och stor spridningsrisk 
bedöms föreligga via ytavrinning. Industriavfall och 

hushållsavfall har deponerats. Avfallet har deponerats i 

en kraftig sluttning och en del avfall syns vid 
markytan. Om människor vistas på platsen kan det 

finns risk för exponering av föroreningar.  Deponin bör 

utredas och eventuellt åtgärdas.  

 
106606 Harpas kulle deponi Icke-

kommunal 

Bygg, 

schaktmassor 

2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

En grustäkt som har återfyllts. Medelstor deponi med 

okänt djup. Ytan uppskattas vara cirka 3000 m2. 

Deponin har återfyllts med främst schaktmassor, grus, 

jord och byggnadsavfall. Under en begränsad period 

har det även deponerats avfall från hushåll. Dock tyder 
det mesta på att avfallet som deponerades från 

hushållen främst utgjordes av trädgårdsavfall, papper 

och kartong. Föroreningsnivån bedöms därför som 
måttlig, och föroreningarnas farlighet för det som 

främst har deponerats bedöms vara låg-måttlig.  
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En del föroreningar med hög till mycket hög farlighet 

kan förekomma, då byggnadsavfall och hushållsavfall 

från 1960-1970-tal ofta innehåller farliga ämnen.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Deponin utgörs av ett återfyllt grustag och jordarterna i 
området har hög genomsläpplighet. En del av vattnet 

som infiltrerar genom de deponerade massorna kan 

därför ge upphov till lakvatten som kan påverka 
underliggande grundvatten. Spridningsriskerna i mark- 

och grundvatten bedöms därför vara stora. I övriga 

medier bedöms spridningsförutsättningar som låga. 
Inget ytvattendrag eller ytvattensamling har noterats på 

platsen. 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känslighet och skyddsvärden i grundvatten bedöms 

vara mycket stort då området utgörs av ett 
vattenskyddsområde och en vattentäkt som används för 

dricksvattenuttag. På grund av att det i närheten finns 

åkermark bedöms ytvatten och mark ha en måttlig 
känslighet. Området används också som promenadstråk 

av människor.  

 

Riskklassning: 

En sammanvägning resulterar i att deponin riskklassas 

i riskklass 2 – Stor risk för människa och miljö. Den 
största risken bedöms vara att grundvattnet påverkas. 

Om så är fallet kan människor exponeras via 

dricksvatten. Deponin bör utredas och eventuellt 
åtgärdas så att inte vattentäkten påverkas.  

106617 Kärrets deponi/Örjans 

valls B-plan 

Kommunal Trädgårds, 

bygg 

2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Medelstor deponi (yta cirka 7500 m2) En av de äldre 

deponierna i Halmstads kommun (1930-1940-tal)  

Deponin bedöms innehålla avfall av sådan karaktär, 

och från en tidsperiod då farliga ämnen och kemikalier 
var mindre vanliga. Föroreningsnivåerna bedöms 

därför vara låga till måttliga. Dock kan det inte 

uteslutas att föroreningar med hög eller mycket hög 
farlighet finns i deponin.   

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsförutsättningar bedöms vara stora i mark- 

och grundvatten eftersom jordarterna i området bedöms 

vara genomsläppliga. Höga spridningsrisker även till 
och i ytvatten på grund av närheten till Nissan.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Mycket stor känslighet i både byggnad/anläggning och 

i grundvattnet. Bedömningen baseras på att deponin 

ligger inom en idrottsanläggning och ovanför ett 
vattenskyddsområde. Skyddsvärdet i ytvattnet (Nissan) 

bedöms vara stort.  

 

Riskklassning: 

På grund av att innehållet i deponin bedöms utgöra låg 

till måttlig risk för föroreningar, men eftersom 
känslighet, skyddsvärden och exponeringsrisker (via 

dricksvatten) är stora eller mycket stora tilldelas 

deponin en svag riskklass 2 – Stor risk för människa 

och miljö. Deponin bör utredas och eventuellt åtgärdas 

så att inte vattentäkten påverkas eller deponigas 

produceras. 

190427 Nissans utfyllnad 

Oskarström 

Icke-

kommunal 

Industri 2 (Svag)  Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet:  

Deponins utbredning innehålla och djup är osäkert.  

Enligt de uppgifter som framkommit: 

Platsen består av ett utfyllnadsområde där 

skandinaviska jute under 1930-1950-talet (åren och 
omfattningen är osäkra) har fyllt ut med kolstybb och 
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textilavfall. Både kolstybb och textilavfall kan 

innehålla föroreningar med hög till mycket hög 

farlighet.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Det utpekade platsen ligger alldeles utmed Nissan och 
spridningsriskerna är stora till ytvattnet. I övrigt anses 

spridningsförutsättningarna vara måttliga.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten i området bedöms vara stor då området är 

en del av Oskarströms tätort. Det går en promenadstig 
längs med området och det antas därför att människor 

ofta vistas i området. Skyddsvärdena är stora på 

området då en nyckelbiotop är utmärkt på området 
samt närheten till Nissan.  

 

Riskklass: 

Objektet är mycket svårbedömt eftersom begränsade 

uppgifter kring deponins utbredning och innehåll har 

framkommit. På grund av osäkerheten på objektet 
hamnar deponin i riskklass 2 – Stor risk för människa 

och miljö. 
 

106660 Furets AFA Kommunal Bygg, 

schaktmassor 

2 (Svag) Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Två mindre grustäkter där deponering har skett under 

1960-1970-tal. Djupet är okänt.  Mest byggnadsavfall 

och schaktmassor har deponerats. Att det deponerats 
hushållsavfall kan inte uteslutas. Hushållsavfall från 

1960- och 1970-tal bedöms ha en hög till mycket hög 

farlighet. Deponin består av en äldre och en nyare del 
och tillsammans utgör de en yta på uppskattningsvis 

8000 m2. Båda platserna utgörs av tidigare grustäkter 

och kan därför antas ha varit ett par meter djupa. 
Föroreningsnivån i mark bedöms därför som stor.                         

 

Spridningsförutsättningar: 

I området kan eventuella föroreningar spridas och 

påverka grundvatten och skyddsvärd miljö. 

Deponierna täcktes efter avslut med grusschaktmassor 

och jord och bedöms ha en stor genomsläpplighet.  

Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten 

bedöms som stora till omkringliggande jordarter som 
består av isälvssediment med en blandad sortering från 

grovsilt-block och därför har en måttlig till stor 

genomsläpplighet. Spridning i ytvatten bedöms som 
stor eftersom suseån rinner nära platsen. Till ytvatten 

och i sediment bedöms spridningsrisken vara måttlig 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten och skyddsvärdet i mark- och 

grundvatten bedöms vara stort. Det finns ett bostadshus 
med brunn på fastigheten. Det finns ett flertal utpekade 

skyddsvärda naturvärden i området. Bland annat 

Suseån och naturreservat och natura 2000-område. 
Skyddsvärdet bedöms vara mycket stort.    

 

Riskklassning: 

Deponierna kan innehålla föroreningar med hög till 

mycket hög farlighet som i värsta fall kan spridas och 

negativt påverka skyddsvärd natur i området. Det finns 
också en risk att människor exponeras via dricksvatten 

i en grävd brunn som finns i fritidsbostadshus på 

fastigheten. Deponin bedöms utgöra stor risk och 
hamnar i riskklass 2 – Stor risk för människor och 

miljö. Deponin bör utredas och eventuellt åtgärdas.  
106648 Mareds AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg, industri 

3  Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

En mindre kommunal deponi med relativt kort 

verksamhetstid (cirka 2 år). Deponin utgörs av en kulle 
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och djupet är svårbedömt. Deponin innehåller 

hushållsavfall och industriavfall från 1960-1970-tal. 

Industriavfallet består av textilavfall från skandinavisk 

jute och avfall från spånskivetillverkning. Avfallet 

antas med stor sannolikhet innehålla föroreningar med 

hög till mycket hög farlighet. Föroreningsnivån i 
deponin bedöms som stor i mark och måttlig i grund- 

och ytvatten. Marken är genomsläpplig och 

föroreningar kan lakas till grundvatten. Ytvatten finns i 
anslutning till deponin och lakvatten kan ha förorenat 

vattnet.   

 

Spridningsförrutsättningar: 

Jordarterna på platsen har hög genomsläpplighet. 

Deponin utgör en upphöjning och topografin som utgör 
deponin är därför högre än nedanliggande område i 

söder som består av vattensamlingar och en bäck. Det 

finns därför en hög risk att föroreningar från deponin 
sprids i mark-grundvatten och till ytvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden:  

Måttligt skyddsvärde. Känsligheten bedöms vara 

måttlig eftersom platsen ligger på ett område där 

människor inte ofta bedöms vistas.  

 

Riskklassning: 

Trots att deponin antas innehålla föroreningar med hög 
till mycket hög farlighet och att det finns risk att 

föroreningar sprids så är skyddsvärden och känslighet 

måttliga. Deponin tilldelas därför riskklass 3 – Måttlig 
risk för människa och miljö.  

106601 Vinnalts AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 
bygg, industri 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Medelstor kommunal deponi (yta cirka 7000 m2) 

Djupet är okänt. Hushållsavfall från 1960- och 1970-tal 
har deponerats under en längre tid. Även industriavfall 

från Ekopé och möjligtvis från andra industrier i 
området har deponerats. Detta avfall kan vara 

miljöfarligt. På grund av detta blir bedömningen att 

föroreningarnas farlighet är hög till mycket hög.  

Föroreningsnivån bedöms vara stor i marken. Till 

största del på grund av att deponin är relativt stor till 

ytan, att det var många som slängde avfall där och att 

deponin verkar vara den enda större deponin i 

Simlångsdalen. År 2000 fanns oro kring att boskap 
som druckit av bäckvattnet blivit sjuka. Det fanns även 

misstankar från närboende kring att fisk nedströms 

bäcken påverkades av bäckvattnet. Provtagning 
utfördes vid ett tillfälle av kommunen och ingen 

påverkan av bäckvattnet kunde då konstateras.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsriskerna bedöms vara störst till ytvatten. 

Deponin sluttar ned mot ett mindre mossområde och en 
bäck, och vattenrörelsen är därför störst i den 

riktningen. Trots riskerna har inget lakvattenläckage 

påträffats och vid provtagningar utförda år 2000 kunde 
ingen påverkan på vattendraget konstateras. 
Jordarterna i området är inte genomsläppliga.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Inga utpekade skyddsvärden finns i området. 

Skyddsvärdet är måttligt. Känsligheten bedöms vara 
måttlig eftersom deponin ligger på en plats där 

människor inte ofta vistas. 

 

Riskklassning: 

Eftersom det inte finns något direkt skyddsvärt eller 

människor som kan exponeras i närheten tilldelas 
deponin riskklass 3 – Måttlig risk för människor och 

miljön.  
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106440 Stenas deponi 1 Icke-

kommunal 

Industri 3 En industrideponi som funnits sedan 1975.  

Mycket stor deponi där en del är pågående och en del 

är avslutad. Stora volymer deponerat avfall från 

bilfragmenteringen. Stenas största och huvudsakliga 
deponi. verksamhetstid 1975-pågående.  

Analysresultat visar inte på grundvattnet är särskilt 
påverkat. Man vet att det finns en del föroreningar i 

deponin med tanke på att man deponerat slagg från 

fragmenteringen. Med tanke på de låga 
föroreningshalterna från analysprotokollen så klassas 

objektet som en trea.  

 

Markanvändningen på platsen är sedan en lång tid 
tillbaka märkt av industriverksamhet. Risken för att 

människor och miljö ska exponeras för eventuella 

föroreningar bedöms vara låg.  

 

1188691 Stenas deponi 2 Icke-
kommunal 

Industri 3 En tidig deponi som användes av Stena 
bilfragmentering innan deras stora huvudsakliga 

deponi anlades. (Yta cirka 25 000 m2) 

Deponin har varit aktiv under en relativt kort period 

(högst två år), den ligger i ett industriområde där 

varken känsligheten eller skyddsvärdet är särskilt stort. 

Inga direkt allvarliga föroreningar har påträffats vid 

provtagning och undersökning 2013. Enligt 
undersökning utförd av WSP 2013 har grundvatten 

analyserats efter metaller och PFOS. Undersökningen 

är inte utförd med fokus på deponin utan istället för 
den tidigare verksamheten (Pilkington) på fastigheten.  

 

En del föroreningar och farliga ämnen antas inrymmas 

i deponin. På grund av verksamheten som bedrivs och 
det faktum att området i stort är starkt präglat av 

industriverksamhet bedöms risken för människors 

hälsa som måttlig. Objektet tilldelas riskklass 3 – 
Måttlig risk för människa och miljö. 

190424 Stenas deponi 3 Icke-
kommunal 

Industri 3 En mindre deponi som användes av Stena 
bilfragmentering innan deras stora huvudsakliga 

deponi anlades. (Yta cirka 2500 m2)  

Deponin har varit aktiv under en relativt kort period 

(högst två år), den ligger i ett industriområde där 

varken känsligheten eller skyddsvärdet är särskilt stort. 

Inga direkt allvarliga föroreningar har påträffats hittills 

men då deponin inte är närmare undersökt kan det inte 
uteslutas att farligare innehåll förekommer. Deponin 

ligger nära en bäck så risk för spridning föreligger. 

Risken för människors hälsa och miljön bedöms som 
måttlig och objektet tilldelas därför riskklass 3. 

 

Om det i framtiden ska göras grävarbeten eller 

markanvändningen ändras bör deponin och dess 
påverkan på omgivningen undersökas noggrannare.  

 

Föroreningar och farliga ämnen bör finnas i deponin. 

På grund av verksamheten som bedrivs och det faktum 
att området i stort är starkt präglat av 

industriverksamhet bedöms risken för människor och 

miljön som måttlig. Objektet tilldelas riskklass 3 – 
Måttlig risk för människa och miljö. 

106651 Slottsmöllans AFA Icke-

kommunal 

Bygg, 

schaktmassor 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Mycket stor deponi där en del är avslutad och en del är 

pågående. Ytan på den avslutade delen är uppskattad 

till cirka 90 000 m2. Volymen uppskattas vara cirka 
180 000 m3. Deponering i den avslutade delen har 

pågått från 1973-1985. Föroreningsnivån i marken 

bedöms vara stor. Det avfall som har deponerats är 
främst schaktmassor och byggnadsmaterial. Byggnads- 

och rivningsavfall kan innehålla föroreningar med hög-

mycket hög farlighet och det är stora volymer som har 
deponerats.  
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Spridningsförutsättningar: 

Eftersom marken består av en gammal lertäkt bedöms 

deponin vara tät i botten. Troligen sker därför inget 
läckage till grundvattnet. Eventuellt lakvattenpåverkat 

vatten leds till en lakvattendamm och provtas innan 

utsläpp till recipient. De naturliga 
spridningsförutsättningarna är höga till ytvatten. På 

grund av att lakvatten och ytvatten från deponin leds 

till en uppsamlingsdamm där det behandlas och provtas 
minskar spridningsriskerna. Läckage av föroreningar 

bedöms därför inte vara så stora. För att vara säker på 

att deponin i framtiden inte påverkar miljön negativt 
bör kontrollprovtagningar av vattnet som släppt till 

recipient och grundvatten fortsätta provtas.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Måttlig känslighet på grund av att området är inhägnat 

och att deponerings- och sorteringsverksamhet 
fortfarande sker på platsen. Skyddsvärdena är stora på 

grund av närheten till Nissan och utpekade 

skyddsvärda nyckelbiotoper 

 

Riskklassning: 

På grund av att utsläpp till recipient kontrolleras och att 
verksamhet i form av deponering fortfarande sker i 

området placeras objektet i riskklass 3 – Måttlig risk 

för människa och miljö. 

 
106616 Kattabrottets deponi Kommunal Trädgårds, 

bygg, 

schaktmassor 

3 Föroreningarnas innehåll och farlighet: 

Ett mindre stenbrott som fyllts igen med avfall. Två 

stenbrott fanns på platsen och det ena brottet utgör idag 

simstadion brottet, medan det andra brottet återfylldes 
med bygg, - och trädgårdsavfall och jordmassor.  (Ytan 

är cirka 3500 m2) Det kan ha deponerats under 1930-tal 
men huvudsakliga utfyllnaden av stenbrottet gjordes 

under 1950-tal. Djupet är osäkert men stenbrottet ska 

enligt uppgift inte ha varit djupt. Avfallets karaktär 
bedöms innehålla vissa föroreningar med hög-mycket 

hög farlighet. De främsta volymerna som utgör 

fyllnadsmassorna bedöms däremot inte innehålla 

farliga föroreningar och föroreningsnivåerna bedöms 

därför vara låga till måttliga. Miljöfarligt avfall och 

hushållsavfall deponerades troligtvis på Gustavsfält-
deponin.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsförutsättningarna är svårbedömda. På grund 

av närheten till havet och genomsläppliga jordarter på 

deponiområdet bedöms spridningsförutsättningarna 
vara störst till ytvatten och även i mark- och 

grundvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden 

Mycket hög känslighet på platsen p.g.a. simbassänger 

som är öppna under sommaren finns på fastigheten.  

Ingen skyddsvärd natur finns i närheten av deponin.  

 

Riskklassning: 

Avfallet som stenbrottet fyllts igen med bedöms inte 

innehålla stora mängder farligt avfall. En stor 
känslighet leder till: Riskklass 3 – Måttlig risk för 

människa och miljö. 
106644 Långenäsuddens AFA Kommunal Hushålls 3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponins utbredning och djup är osäkert. Platsen har 

använts för deponering av hushållsavfall under en 
tidsperiod när mindre farliga ämnen användes i 

hushållen. Föroreningsnivån och föroreningarnas 

farlighet bedöms vara måttliga. 
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Spridningsförutsättningar: 

Spridningsrisken anses vara hög till ytvatten, då havet 

ligger endast 20 meter från deponin. I övriga medier 
bedöms spridningsriskerna vara låg eller måttlig.  

 

Känslighet och skyddsvärden:  

Skyddsvärdet i området bedöms vara stora. Deponin 

ligger intill ett kustnära strövområde och nära till 

havet. Känsligheten bedöms vara stor i både ytvatten 
och sediment samt i mark- och grundvatten. Många 

människor vistas i området, framförallt under 

sommarmånaderna då många även badar i havet.  

 

Riskklassning: 

Eftersom endast hushållsavfall i mindre omfattning 
från en tid, då farliga ämnen inte var vanligt 

förekommande i hushållen, har deponerats tilldelas 

deponin riskklass 3 – Måttlig risk för människa och 
miljö.  

 

190429 Simlångsdalens AFA Kommunal Hushålls, 

industri 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

En mindre och en av de äldre deponierna i Halmstads 

kommun. Ytan uppskattas vara cirka 3000 m2, djupet 

är okänt. Enligt de uppgifter som framkommit så har 
hushållsavfall under 1950-tal deponerats på platsen. 

Möjligt att deponering skedde redan före 1950-talet. 

Muntliga uppgifter tyder även på att en del 
industriavfall från en kosmetikaindustri deponerats.  

Hushållsavfall som kommer från 1950-tal bedöms ha 
en något mindre farlighet då kemikalieanvändningen 

och tillgången till farliga produkter inte var lika 

förekommande. Deponin uppskattas som liten och 
hushållsavfallet är troligen från 1950-tal och tidigare. 

Föroreningsnivåerna i mark och grundvatten bedöms 

därför vara måttliga. Även om föroreningsnivåerna är 
svårbedömda.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsförutsättningarna bedöms vara stora till 

ytvatten och i ytvatten på grund av att ytvattensamling 

finns precis anslutande till deponin. Cirka 100 meter 

från deponin rinner Klövabäcken. I mark och 

grundvatten bedöms spridningsförutsättningarna vara 
måttliga. 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Mycket stora skyddsvärden finns i området. Bland 

annat naturreservat och riksintresse för friluftsliv. Även 

vattensystemet i området är enligt Naturvårdsverket 
värdefullt. Känsligheten i området bedöms vara måttlig 

då det är långt till bostadshus. Det bedöms inte heller 

ofta uppehålla sig människor på deponiområdet.  

 

Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 3 – Måttlig risk för 
människa och miljö. Riskklassning motiveras av att 

avfallets karaktär bedöms ha en något mindre risk för 

farliga ämnen än deponier aktiva under främst 1960-
1970-tal. 

106633 Brandshults AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 

bygg, industri 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Mycket stor deponi med lång verksamhetstid (ytan 

cirka 52000 m2) 1960-2000-talet. Hushålls- och 

industriavfall deponerades fram till 1974.  En av de 
största kommunala deponierna i Halmstads kommun. 

Deponin innehåller avfall som är associerat med hög 

till mycket hög farlighet. Den stora volymen avfall 
motiverar en hög föroreningsnivå i mark. 
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Spridningsförutsättningar: 

Täckningen minskar drastiskt lakvattenbildning och 
därav spridningsförutsättningar. 

Spridningsförutsättningarna i grund- och ytvatten 

bedöms vara måttliga. Bedömningen motiveras av att 
grundvattenrörelsen uppskattas vara i ostlig riktning – 

mot Nissan. Vattnet rör sig mot ett mossområde och 

grundvattennivån bedöms vara ytlig.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms vara måttlig i området och 
baseras på att människor inte ofta vistas på deponin 

och att det är långt till närmst bostad. Tillfartsvägen är 

begränsad med en låst grind. Måttliga skyddsvärden, 
cirka 1 km till Nissan, eventuella föroreningar späds 

innan de når recipienten.  

 

Riskklassning:  

Deponin tilldelas riskklass 3 – Måttlig risk för 

människa och miljö. Eftersom deponin är övertäckt 
och provtagningar av lakvattnet kontrolleras bedöms 

deponin inte utgöra någon direkt risk för människa och 

miljö. Höga föroreningsnivåer och mycket hög 
farlighet bland avfallet. Kontrollprogrammet bör 

fortsätta och om högre halter påvisas i grundvatten kan 

det bli aktuellt med åtgärder.  
106670 Klaraborgs AFA Kommunal Trädgårds, 

schaktmassor 
3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Relativt liten deponi. Ytan uppskattas vara cirka 3500 
m2, djupet är okänt. På platsen har det enligt uppgift 

enbart deponerats trädgårds, - parkavfall och 

schaktmassor. Vid platsbesök noterades upplagt 
trädgårdsavfall, ris, blommor osv. Föroreningsnivå och 

föroreningars farlighet bedöms som låga.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsrisken i mark och till ytvatten bedöms som 
stora då jordarterna i området har en hög 

genomsläpplighet och platsen sluttar ned mot Nissan.  

 

Känslighet och skyddsvärden:  

Måttlig känslighet eftersom människor inte ofta 

uppehåller sig i området. Det är cirka 300 meter till 

närmsta bostad. Skyddsvärdet bedöms vara högt i 
ytvatten eftersom Nissan rinner cirka 200 meter från 

deponin. Området vid Nissan som ligger närmst 

deponin är även utpekat som ett riksintresse för 
friluftsliv enligt NV.    

 
Riskklassning:  

På grund av att föroreningsinnehållet bedöms vara låg 
så hamnar objektet i en låg riskklass. Deponin hamnar i 

riskklass 3 – Måttlig risk för människor och miljö.  
 
 

106615 Kvibilles AFA Kommunal Trädgårds, 

bygg, 
schaktmassor 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas innehåll: 

Begränsad information kring deponins utbredning och 

djup har framkommit under inventeringen.  

Enligt de uppgifter som har framkommit under 

inventeringen så pekar det mesta på att främst 

trädgårdsavfall, byggnadsavfall och schaktmassor har 

deponerats på platsen, och inte i särskilt stora volymer. 

I Kvibille fanns under 60- och 70-talet en annan deponi 
där frekvent deponering av hushållsavfall förekom 

under många år. Föroreningsnivån bedöms därför som 

måttlig. Byggnads, - och rivningsavfall kan innehålla 
föroreningar med hög till mycket hög farlighet. De 

största avfallsmassorna bedöms ha en låg till måttlig 

farlighet.      
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Spridningsförutsättningar: 

Spridningsriskerna bedöms främst vara stora i mark 
och grundvatten. Det baseras på att jordarterna på 

platsen har hög genomsläpplighet och att platsen har 

stora grundvattentillgångar och att platsen utgör ett 
vattenskyddsområde. Närheten till ytvattendraget 

Suseån motiverar hög spridningsrisk till och i ytvatten.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten är mycket stor eftersom deponin ligger i 

ett vattenskyddsområde. Även närheten till bostäder 
och tätortsområde leder till en mycket hög känslighet. 

Skyddsvärdena är stora då Suseån rinner cirka 200 
meter från deponin.  

 

Riskklassning: 

Sammanvägt bedöms risken för människa och miljö 

som måttlig och deponin riskklassas i riskklass 3. 

Bedömningen motiveras med att föroreningsinnehållet 
troligen inte är så stort.  

106696 Risarps byggdeponi Icke-

kommunal 

Trädgårds, 

bygg, 

schaktmassor 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponin utgörs av en grustäkt där det deponerats under 

1970-talet. Ytan uppskattas vara cirka 6000 m2 och 

troligen har grustäkten minst varit ett par meter djup. 

Deponin har återfyllts med främst schaktmassor, grus, 

jord och byggnadsavfall. Under en begränsad period 
har det även illegalt deponerats avfall från hushållen. 

Dock tyder det mesta på att avfallet som deponerades 

från hushållen främst utgjordes av trädgårdsavfall, 
papper och kartong. Föroreningsnivån bedöms därför 

som måttlig, och föroreningarnas farlighet för det som 

främst har deponerats bedöms vara låg-måttlig.  

En del av föroreningarnas farlighet är hög till mycket 

hög, då byggnadsavfall och hushållsavfall från 1960-
1970-tal ofta innehåller farliga föroreningar.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Deponin utgörs av ett återfyllt grustag och jordarterna i 

området har hög genomsläpplighet. En del av vattnet 
som infiltrerar genom de deponerade massorna kan 

därför ge upphov till lakvatten som kan påverka 

underliggande grundvatten. Spridningsriskerna i mark- 
och grundvatten bedöms därför vara stora. I övriga 

medier bedöms spridningsförsutsättningar som låga. 

Inget ytvattendrag eller ytvattensamling har noterats på 
platsen. 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms som stor eftersom det finns 

bostadshus och åkermark i närheten. Bostäderna är 

enskilda gårdar eller hus. Inget ytvattendrag noterades.  

 

Riskklassning: 

Sammanvägt ovanstående bedömningar leder till att 
deponin riskklassas i riskklass 3 – måttlig risk för 

människa och miljö. Bedömingen motiveras främst av 

att avfallet inte sannolikt givit upphov till stora 
mängder föroreningar som innebär någon risk för 

människor eller miljön. 
106666 Getinge utfyllnadsområde Kommunal Bygg, 

schaktmassor 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Väldigt begränsad information har framkommit kring 
deponin vilket gör den svårbedömd. Troligen har 

området fyllts ut med jordmassor och möjligtvis med 

restprodukter från Hallands frökontor. Det kan inte 
uteslutas att hushållsavfall eller annat avfall som är 

associerat med hög eller mycket hög farlighet har 

deponerats. 
 

Spridningsförutsättningar: 

Stora spridningsrisker i mark- och grundvatten på 
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grund av genomsläppliga jordarter.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms vara stor på platsen eftersom 

bostäder finns i närheten. Skyddsvärdet på platsen 

bedöms vara måttligt eftersom det inte finns några 
utpekade skyddsvärden i området.  

 

Platsen bedöms innebära måttlig risk för människa och 
miljö och tilldelas därför riskklass 3 – Måttlig risk för 

människor och miljön. Om ytterligare uppgifter 

framkommer kring deponin och dess innehåll kan 
riskklassen komma att ändras.  

106659 Eldsbergas AFA Kommunal Trädgårds, 

schaktmassor 

3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Relativt liten deponi (yta 2500 m2) Djupet är okänt.  

Avfallet är inte av en sådan karaktär att det förväntas 
ge upphov till farliga föroreningar utan består av 

trädgårdsavfall och schaktmassor. Föroreningarnas 

farlighet bedöms vara låga. Föroreningsnivåerna 
bedöms vara måttliga i mark och låga i övriga medier.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Höga spridningsförutsättningar föreligger i mark- och 

grundvatten då jordarterna i området har en hög 

genomsläpplighet.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten bedöms vara stor då flera bostäder finns 
nära och åkermark angränsar deponin. Skyddsvärdet är 

stort då ett naturvårdsområde och stora 

grundvattentillgångar finns vid deponin.  

 

Deponin riskklassas i riskklass 3 – på grund av att 

avfallets karaktär inte bedöms utgöra risk för allvarliga 

föroreningar men känslighet och skyddsvärden är stora. 
106632 Onsjö schaktmassedeponi Kommunal Schaktmassor 3  Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Mycket stort område som fyllts ut med schaktmassor. 

Dels har en grustäkt fyllts igen, dels har markområden 

runt den f.d. grustäkten utjämnats med schaktmassor.  

Bedöms vara mindre allvarlig ur föroreningssynpunkt. 

Det har på platsen enbart deponerats, eller fyllts ut med 

schaktmassor från Bäckagårds bostadsområde. När 

området bebyggdes tog dåvarande markägare emot 

schaktmassorna som bestod av jord, sand, grus och 
sten.  Enligt kommunens inventering 1984 har det 

deponerats byggnadsavfall. Vad som avses med 

byggnadsavfall är inte säkert – Det kan syfta på 
schaktmassor. Bedömningen är att massorna utgjordes 

av icke-förorenade jordmassor. Dock kan det inte 

uteslutas att jordmassorna sedan tidigare varit utsatta 
för föroreningar eller att annat material har deponerats i 

samband med att schaktmassorna fyllde ut området.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsrisker i gamla grustag är generellt höga på 

grund av att sand och grus har mycket hög 
genomsläpplighet och dessutom ofta utgör akvifärer för 

grundvatten 

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten på området bedöms vara mycket stort. 

Det finns en golfbana och bostadshus och 
omkringliggande åkermark kring området. 

Skyddsvärdena finns framförallt i ett kommunalt 

naturvårdsintresse Strandlida men även i ett fornminne 
– Kung Ägirs hög. 

 

Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 3 – Måttlig risk för 

människor och miljö. Riskklassen motiveras av att 
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deponin främst bedöms innehålla schaktmassor som 

har låg till måttlig farlighet. Men eftersom området har 

mycket stor känslighet och det inte kan uteslutas att 

avfall med högre farlighet (byggnadsavfall) har 

deponerats bedöms måttlig risk föreligga.   
106603 Vilshärads 

Schaktmassedeponi 

Kommunal Schaktmassor 3  Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet:  

En f.d. grustäkt som återfyllts med schaktmassor. 

Medelstor deponi. Det har enligt muntliga uppgifter 
från personer i området enbart förekommit deponering 

av schaktmassor. På grund av de här uppgiftena 

bedöms föroreningarnas farlighet som måttliga i jord. I 
övriga medier bedöms föroreningsnivån vara låg. Det 

kan inte uteslutas att även byggnadsavfall har 

deponerats när grustäkten fyllts igen. Byggnadsavfall 
kan leda till föroreningar med hög till mycket hög 

farlighet.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsrisker i gamla grustag är generellt höga på 

grund av att sand och grus har mycket hög 
genomsläpplighet och dessutom ofta utgör akvifärer för 

grundvatten. Eftersom gamla deponierna sällan är 

övertäckta på ett tätande sätt är risken hög att 
regnvatten infiltreras i deponin och sprider 

föroreningar i grundvatten. Spridningsriskerna bedöms 

som stora i mark- och grundvatten och som låga i 
övriga medier. 

 

Känslighet och skyddsvärde: 

Känsligheten bedöms vara stor på grund av att det 

finns bostäder, åkermark och golfbana intill deponin.  

Skyddsvärdet i området uppskattas vara måttligt på 

grund av grundvattentillgångarna som finns under 

deponiområdet.  

 

Riskklassning: 

På grund av att det främst har deponerats schaktmassor 

och inert avfall bedöms risken för föroreningar inte 

som allvarlig. Att annat avfall har deponerats samtidigt 
kan dock inte uteslutas. Byggnadsmaterial kan ha 

deponerats och byggnadsmaterial kan innehålla farliga 

föroreningar. Känsligheten i området är stort på grund 
av närheten till bostäder och golfbana. Deponin 

tilldelas riskklass 3 – Måttlig risk för människor och 

miljö.  
106641 Deponi 

Sveagatan/bensinstation 
Kommunal Bygg, 

schaktmassor 
3 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Begränsad information har framkommit kring deponin.  

Deponering ska ha skett i en mindre grop. Byggavfall 

och schaktmassor har deponerats.  I byggavfall kan 
föroreningar med hög och mycket hög farlighet 

förekomma. I schaktmassor är farliga föroreningar inte 

troligt. Föroreningsnivåerna bedöms måttlig i mark och 
grundvatten och deponin bedöms inte ha varit stor. 

 

Spridningsförutsättningar:  

Spridningsförutsättningar bedöms generellt som låga. 

Området är asfalterat och lakvattenbildning minskas 

därav drastiskt. I mark och grundvatten bedöms 
spridningsrisken som måttlig på grund av att jordarter 

med hög genomsläpplighet dominerar området.  

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känsligheten är stor då deponin finns inom 

tätortsområde med bostäder osv. Skyddsvärdena är 
låga på platsen då naturliga ekosystem och miljö är 

starkt präglade av bebyggelse.  

 

Riskklassning: 

Deponin bedöms utgöra en måttlig risk för människa 

och miljö. Deponin tilldelas riskklass 3 – Måttlig risk 
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för människor och miljö.  
106657 Byggets AFA Kommunal Hushålls, 

trädgårds, 

bygg 

4 Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Deponin är liten till ytan (cirka 1000 m2) Djupet är 

okänt. Föroreningsnivån i mark och grundvatten 

bedöms vara måttlig. Inget läckage är konstaterat. 
Föroreningsnivån bedöms vara måttlig på grund av 

deponins relativt begränsade storlek. Nivån av 

eventuella föroreningar blir därför låg i bedömningen.  

 

Spridningsförutsättningar: 

Spridningsriskerna bedöms vara små till måttliga. Inget 
vattendrag finns i närheten och jordarten i området 

består av morän som har en måttlig genomsläpplighet. 

Deponin urskiljs inte heller av någon kraftig 
topografisk lutning eller upphöjning i landskapet.   

 

Känslighet och skyddsvärden: 

Känslighet och skyddsvärden är bedömt vara måttliga i 

området. Inga utpekade skyddsvärden finns på platsen 

som utgörs av en liten del av ett stort sammanhängande 
granskogsparti. Närmsta bostaden finns cirka 500 

meter från deponin. Känsligheten är måttlig då 

människor sällan vistas i området och inga direkta 
exponeringsrisker föreligger.  

 

Riskklassning: 

På grund av att deponin ligger på en plats där 

människor sällan vistas, att det är långt till bostäder och 

att föroreningsnivån inte bedöms vara allvarlig så 
tilldelas objektet riskklass 4 – Liten risk för människa 

och miljön. 

190430 Margretebergs deponi Icke-

kommunal 

Bygg, 

schaktmassor 

4  Deponins innehåll och föroreningarnas farlighet: 

Begränsad information kring deponins utbredning och 
innehåll har framkommit. Det huvudsakliga avfallet 

som grustaget är återfyllt med bedöms har en låg-

måttlig farlighet (schaktmassor, sten, grus). 
Föroreningsnivåer bedöms därför vara måttliga i mark 

och grundvatten. Deponin tros innehålla bygg- och 
rivningsavfall. Den typen av avfall kan orsaka 

föroreningar med hög till mycket hög farlighet.  

 
Spridningsförutsättningar: 

Bedöms vara stora i mark och grundvatten på grund av 

att genomsläppliga jordarter dominerar i området. 
Deponin är inte täckt på ett sådant sätt att regnvatten 

hindras från att infiltreras ner genom avfallsmassorna.  

 
Omgivningens känslighet och skyddsvärden: 

Jordbrukslanskap finns i omgivningen och betesmark 

finns ovanpå deponiområdet. Skyddsvärdet bedöms 
vara måttligt på området. Inget direkt skyddsvärt med 

högt naturvärde finns på området. Känsligheten 

bedöms som måttlig eftersom det är långt till närmsta 
bostad och människor inte bedöms vistas ofta på 

området.  

 
Riskklassning: 

Deponin tilldelas riskklass 4 – Liten risk för människa 

och miljö.  
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Bilaga 2 
 

Inventeras ej - valdes bort vid uppstart Kommentar 

Sibiriens AFA Kommunen arbetar redan med deponin 

Slottsmöllans pågående deponi Kommunen arbetar redan med deponin 

Skedalas AFA  Kommunen arbetar redan med deponin 

Trönninges återvinningscentral (nyare delen) Kommunen arbetar redan med deponin 

 

 

Avförda från inventeringen Kommentar 

Svenska Daloon AB Endast komposteringsmassor 

Kompostodling Fyllinge Endast komposteringsmassor 

Oskarström Cisternvård Ingen deponering 

Tylösand 2:1 Ingen deponering endast mellanlagring 

Pilagård Ingen deponering 

Stg 2206, kv Ekorren Ingen deponering 

Skallkrokens hamn Muddermassor på land – ingen deponi 

Stjernarps gårdsdeponi 

 

Deponier i storleken gårdsdeponier har inte 

ingått i inventeringen 

 

 

Avförd - fanns inte på orginallistan Kommentar 

I16/skjutbana 

Generalläkaren är tillsynsmyndighet och 

materialet har därför överlämnats 

  

 

Kan inte inventeras p.g.a. bristfällig 

information 

 

Gamla frökontorstippen  

Statens Järnvägar  

 

 

Dubbletter  

Nuvarande Gulfmack i Oskarström  

Muddeplurren i Östra hamnen  
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