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Sammanfattning 
 

Miljöproblematiken kring nedlagda deponier har uppmärksammats alltmer på senare år. Enligt 

Naturvårdsverket har kommunerna ett ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även för att 

det vid dessa platser ska finnas planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter. 

 

Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun har under hösten 2014 till och med våren 2015 arbetat med 

ett projekt där länsstyrelsen har inventerat de nedlagda deponierna medan kommunen har stått för 

kostnaderna. Inventeringen innefattade dels en riskbedömning av deponierna och en 

prioriteringsgrund för eventuella åtgärdsbehov. Inventeringen har skett genom den så kallade 

MIFO-metodiken. 

 

Totalt inventerades 16 deponier. Av dessa hamnade två deponier i riskklass 1, åtta deponier i 

riskklass 2, fem stycken i riskklass 3 och en i riskklass 4. De deponier som fått en hög riskklass (1 

och 2) är de där det behövs ytterligare utredning och som eventuellt även behöver åtgärdas. Att 

gräva bort en hel deponi, sanera föroreningsinnehållet och därefter återdeponera massorna anses 

inte vara något realistiskt åtgärdsalternativ. Istället kan olägenheter förhindras genom att minska 

spridningen av lakvatten. Detta kan ske med t.ex. mer effektiv täckning 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-metodiken 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 de baseras på inventeringar som i många fall är äldre än 

30 år. 

 
Samråd mellan länsstyrelsen och kommunerna angående ett samarbete rörande inventering av 

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

av inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken sedan tidigare, bestämdes att 

länsstyrelsen utför inventeringen medan kommunen står för finansieringen. Under våren 2014 hölls 

ett uppstartsmöte där kommunen och länsstyrelsen tillsammans bestämde vilka deponier som skulle 

ingå i inventeringen. Inventeringsarbetet har pågått från hösten 2014 fram till och med våren 2015. 

 

 

1.1. Syfte 

För att få en mer heltäckande bild av de nedlagda deponierna i Kungsbacka 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. 

miljökvalitetsnormerna eller EU:s vattenvårdsdirektiv) för sjöar, vattendrag och 

grundvattenmagasin. 

 

 

1.2. Avgränsning 

Inventeringen resulterade i en riskbedömning av ett bestämt antal deponier, ett digitalt kartlager (där 

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

av projektet och dess resultat. Det digitala kartskiktet har kommunen sedan användning av i sitt 

dagliga arbete. 
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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 T, 2014). 

 

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 som jobbade 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 (2011) 

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. arsenik). Det kan finnas organiska föroreningar i form av aromatiska kolväten samt organiska 

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



7 

 

(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 1.4.5). 

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.  

 

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

spridningsrisker. 
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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 i 

många fall 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. 

 

Vid de deponier där avfall är synligt i dagen kan framförallt lekande barn och djur skada sig på t.ex. 

sönderrostat och vasst material. 
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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. Vid en genomgång av listan kunde två 

objekt strykas eftersom det enbart förekommit mellanlagring på platsen. Ett ytterligare objekt kunde 

strykas pga. att det på platsen endast förekommit deponering av slam från ett reningsverk, vilket 

antas utgöra en lägre risk. 

 

 

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

hur stor risken är för förorening. 

 

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 

Kungsbacka kommun bestod fram till början av 1970-talet av sex mindre kommuner, Fjärås, 

Kungsbacka, Löftadalen, Onsala, Särö och Tölö. Befolkningsmängden var ganska låg, på 50-talet 

bodde runt 2000-3000 personer i respektive kommun och på 70-talet mellan 3000-9000 personer. 

Fram tills på 1950-talet omhändertogs i princip allt avfall gårdsvis. Därefter började kommunerna, 

förutom Onsala, anordna kommunala avfallsupplag. De två största avfallsupplagen finns i 

Kungsbacka. Det är Svinholmen mellan 1940-1976 och Barnamossen mellan 1976-2008. Till 

Svinholmen kom avfall från Kungsbacka, Onsala, Särö och Tölö. Barnamossen öppnade efter 

kommunsammanslagningen och avfallet kommer därför från hela nuvarande Kungsbacka kommun. 

Det fanns även en deponi i Fjärås, Tom AFA, och en i Löftadalen, Bräckorna AFA, som också var 

tämligen stora. Vid deras nedläggning, runt 1970, startade de båda kommunerna ett gemensamt 

avfallsupplag i Torpa-Dala som också det är att betrakta som ett av de större. I övrigt har det funnits 

en del mindre avfallsupplag och även några verksamhetsdeponier. Industriverksamheten har varit 

låg i Kungsbacka kommun och bestod fram till 1970-talet mest av mindre verkstadsindustrier. Det 

fanns dock några större industrier. I Kungsbacka fanns exempelvis Hjelmfors Yllefabriker, på Särö 

fanns en tillverkare av träimpregneringsmedel (kuprinol) och i Tölö fanns en snickerifabrik, 

hustillverkare, pyroteknisk fabrik och en tillverkare av bl.a. impregneringsmedel. De flesta av 

småkommunerna präglades dock av jordbruksbygd som på vissa ställen utvecklades till 

tättbebyggda villasamhällen. 
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3.2. Fördelning av riskklasser 

I Kungsbacka kommun fanns uppgifter om att det ska ha funnits19 stycken deponier. Av dessa har 

16 deponier inventerats. Riskbedömning och motvering till alla inventerade objekt finns i bilaga 1. 

Resterande tre objekt kunde avföras från inventeringen pga. att det på den ena av platserna endast 

deponerats latrin och det på de andra två platserna endast förekommit mellanlagring av avfall 

(bilaga 2).  

 
Av de inventerade deponierna hamnade två deponier i riskklass 1, åtta deponier i riskklass 2, fem 

stycken i riskklass 3 och en i riskklass 4 (figur 1). 
 

 
Figur 1. Riskklassfördelning för samtliga inventerade deponier i Kungsbacka kommun.  

 
 

4. Diskussion 

4.1. Riskklassning och åtgärder 

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 mer utredningar och som 

eventuellt även behöver åtgärdas. Länsstyrelsen har vid inventeringen föreslagit om det anses 

behövas några akuta åtgärder på någon deponi. Detta utesluter inte att det fortsättningsvis behövs 

ytterligare utredningar, med eventuella åtgärder som följd, efter att de akuta åtgärderna är utförda. 

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 förekommer 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 

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. 
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Åtgärdsbehov är svårt 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 odlingar av energigrödor anläggas. 

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. 

 

 

4.2. Jämförelse med tidigare inventeringar 

Vid en jämförelse mellan den tidigare och den nuvarande riskklassningen av deponierna har 

bedömning generellt resulterat i en betydligt högre riskklass för flertalet av deponierna. Detta kan 

bero på att den tidigare riskklassen sattes 1984 och efter det har det endast skett översiktliga 

inventeringar där riskklassen inte setts över. Sedan 1984 har mycket hänt som kan resultera i en 

högre riskklass. Tidigare fanns inte samma kunskaper om vilka föroreningar en deponi kan 

innehålla och inte heller samma kunskaper om spridningsriskerna. Förhållandena vid deponierna 

kan ha förändrats med åren, till exempel kan deponin ha börjat läcka, täckningen kan ha försämrats 

så att avfall sticker fram, bostäder kan ha byggts i närheten av (eller ovanpå) deponin och 

naturskyddade områden eller vattenskyddsområden kan ha bildats. En uppdaterad bedömning av 

riskerna vid de nedlagda deponierna ansågs av nämnda anledningar vara nödvändig för att få en 

bättre bild av deponiernas möjliga påverkan på människors hälsa och miljön och för att få en 

prioritering av vilka deponier som bör utredas och eventuellt åtgärdas. 

 

 

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 ses som ett tecken på lakvatten. 

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 det inte är troligt att det skulle bero på naturliga förekomster. 

 

I inventeringen beslutades att inte bestämma 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 ändå tagits 

med i MIFO-blanketterna 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 detta var det faktiska startåret. Även efter nedläggning kan viss 

deponiverksamhet ha förekommit. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Riskklass och motivering för samtliga inventerade deponier. 

Id Namn Typ av 
deponi 

Typ av avfall Riskklass Motivering 

108225 Barnamossens 
AFA 

Kommunal Hushålls-, 
trädgårds-, 
bygg-, industri- 
och schaktavfall 

1 Föroreningarnas farlighet bedöms vara mycket hög då diverse 
industriavfall och byggnadsavfall deponerats på området. 
Deponiområdet är mycket stort och deponering har pågått i 
ca 40 år. Föroreningsnivån i mark bedöms därför vara mycket 
stor.  
Lakvatten i området samlas upp via öppna diken, ledningar 
och dräner och avleds till en utjämningsbassäng. Därefter 
pumpas vattnet till en anläggning där rening sker via luftning, 
sedimentering och fällning, med kemikalien PAX (för att 
reducera fosforhalten). Det behandlade vattnet pumpas 
därefter till närliggande mosse innan vattnet samlas upp i ett 
dike och leds till Barnabäcken. Analyser av grundvattnet i 
mossen visade, enligt en rapport från 2013, på en ökande 
konduktivitet de senaste 6-7 åren. Totalkvävehalterna var 
höga och i viss mån även TOC och kloridhalten. I Barnabäcken 
syntes en ökande trend av totalkväve- och fosforhalter 
nedströms deponin. Föroreningsnivån bedöms vara hög i 
grundvatten och måttlig i ytvatten och sediment.  
Enligt tidigare nämnd rapport börjar mossen att mättas på 
föroreningar. Risk finns att reningen blir otillräcklig vid 
fortsatt behandling av lakvatten på detta sätt och att större 
mängd föroreningar kommer att nå Barnabäcken och 
eventuellt Rolfsån. Endast rening via SBR-anläggningen ger 
troligtvis inte tillräcklig rening av alla ämnen som kan finnas i 
lakvattnet. Spridningsförutsättningarna till Rolfsån bedöms 
vara måttliga p.g.a. avståndet. Rolfsån har ett mycket stort 
skyddsvärde med anledning av att där förekommer 
ursprunglig laxstam. Barnabäcken har ett måttligt 
skyddsvärde då inga speciella skyddsvärden förekommer.  
Känsligheten är stor vid deponin eftersom att viss verksamhet 
fortfarande pågår på området. Metangas kan orsaka kvävning 
och utgör en explosionsrisk vid ansamling i trånga utrymmen 
som schakt och kulvertar. Det har tidigare skett ett ras på 
deponin. Åtgärder vidtogs för att förhindra ytterligare ras 
men då det finns en del branta partier på deponin bedöms 
nya ras inte kunna uteslutas. Ras kan orsaka både fara för 
människor men också leda till ökad föroreningsspridning.  
Det har genomförts en del efterbehandlingsåtgärder på 
deponin. Vissa delar av deponin har täckts men inte hela 
området. Vissa av de delar som anses täckta verkar vara 
bristfälliga i hur effektiv täckningen är och kan därför behöva 
ses över.  
Enligt tidigare vattenbalansräkning över deponiområdet 
består huvuddelen av lakvattnet från deponin av regnvatten, 
inströmmande vatten från omgivningen bedöms inte utgöra 
någon väsentlig mängd. En bra täckning av deponins yta 
borde därför betydligt förhindra lakvattenläckage från 
deponin. För att förhindra spridning av föroreningar till 
Barnabäcken, och eventuellt Rolfsån, rekommenderas att 
hela deponin sluttäcks på ett lämpligt sätt. En bra täckning 
kan också förhindra att nya ras inträffar och skapa möjligheter 
att omhänderta metangas. Analys av lakvatten i Barnabäcken 
bör fortsätta och täcka in de kemikalier som förväntas kunna 
laka från deponin. Sammantaget hamnar deponin i riskklass 1. 
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108214 Svinholmens AFA Kommunal Hushålls-, bygg-
, industri- och 
schaktavfall. 

1 Då deponin innehåller avfall från industrier och hushållsavfall 
från 60- och 70talet görs en konservativ bedömning att 
föroreningarnas farlighet är mycket hög. Detta förstärks av att 
eldning har förekommit, eftersom det då kan bildas många 
farliga biprodukter (som PAHer och dioxiner). 
Föroreningsnivån antas vara mycket stor i mark eftersom 
deponin var aktiv i ca 40 år, deponin har en stor yta och den 
användes av stora delar av nuvarande Kungsbacka kommun. 
Grundvattenytan ligger förmodligen väldigt ytligt i området 
och föroreningsnivån bedöms därför vara mycket stor även i 
grundvatten. I ytvatten och sediment antas nivån vara måttlig 
p.g.a. avståndet till Kungsbackafjorden. 
Spridningsförutsättningarna bedöms vara mycket stora i mark 
och grundvatten och stora till ytvatten eftersom att jorden 
består av ett genomsläppligt material, grundvattenytan står 
högt och marken riskerar att översvämmas. 
Spridningsförutsättningarna i ytvatten och sediment bedöms 
vara låga-måttliga p.g.a. att utspädningen antas bli betydlig. 
Eftersom viss verksamhet förekommer på deponiområdet 
bedöms känsligheten vara måttlig i mark. I ytvatten och 
sediment bedöms den vara stor då det finns badplatser på 
flera ställen längs med Kungsbackafjordens kust. 
Skyddsvärdet bedöms vara mycket stort eftersom deponin 
ligger inom ett Natura 2000 område enligt Habitatsdirektivet-
Kungsbackafjorden. Den största risken med deponin antas 
vara om läckage sker till Kungsbackafjorden. Översvämmas 
området kan en spridning av föroreningar öka markant. 
Åtgärder rekommenderas för att skydda området från att 
översvämmas. Nuvarande läckage bör också undersökas och 
eventuellt kontrollprogram upprättas. Kungsbackafjordens 
mycket stora skyddsvärde, risken för läckage och den låga 
kontroll som finns vid denna stora deponi gör att deponin 
hamnar i riskklass 1. 

190324 Agnsjömossedep
onin 

Icke-
kommunal 

Schaktmassor 
med inslag av 
hushållsavfall 

2 Deponin innehåller en hel del schaktmassor som har låg 
farlighet. Det finns dock uppgifter om att där även ska ha 
deponerats hushållsavfall och vid platsbesök syntes en del 
tunnor och annat skrot. Dessa avfalltyper kan ge upphov till 
föroreningar med hög-mycket hög farlighet. 
Föroreningsnivån är svår att bedöma i denna fas. Avfall har 
tillförts under ca 20 år men huvuddelen av avfallet antas 
bestå av schaktmassor. Föroreningsnivån i mark bedöms 
därför vara måttlig-stor. Eftersom marken består av kalt berg 
med ett tunt jordtäcke antas det mesta av vattnet avrinna 
som ytvatten. Spridningsförutsättningarna till grundvattnet 
beror på förekomsten av sprickor i berget. Föroreningsnivån i 
grundvatten bedöms vara låga-måttliga. 
Spridningsförutsättningarna till Agnsjön bedöms vara stor 
eftersom det går en bäck från deponin till sjön och avståndet 
endast är ca 230 m. Föroreningsnivån i Agnsjön bedöms vara 
låg-måttlig i ytvatten och måttlig i sediment eftersom 
utspädningen förväntas bli stor.  
Känsligheten i området är mycket stor eftersom deponin 
ligger inom ytvattenskyddsområdet-Lyngern, Fjärås-Bräcka. 
Skyddsvärdet bedöms vara måttligt då inga utpekade 
naturvårdsintresse finns i området. Deponigas bedöms kunna 
finnas i deponin. Deponin var ett gränsfall mellan riskklass 2 
och 3 men eftersom ligger inom ett vattenskyddsområde 
hamnar deponin i riskklass 2. Som en första akut åtgärd 
rekommenderas att en uppstädning görs av platsen och att 
spridning till vattenskyddsområdet utreds. 
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190308 Alafors deponi Icke-
kommunal 

Schaktavfall 
med inslag av 
hushålls- och 
byggavfall 

2 Deponin verkar främst innehålla schaktmassor vilka generellt 
har låg farlighet. Detta beror självklart på hur rena massorna 
är. Järnutfällningar har synts i diket öster om upplaget vilket 
visar att läckage förekommer och, dessutom, har 
dricksvattenbrunnar i området förorenats av järn. Att järn 
förorenat dricksvattenbrunnarna kan bero på deponin men 
inte nödvändigtvis med anledning av att det ligger skrot i 
deponin utan kanske på att jorden som lagts dit är rik på järn. 
Jorden i detta område ska enligt uppgifter innehålla mycket 
järn. Det ska dock finnas en del annat avfall från hushållen i 
deponin varför andra föroreningar inte kan uteslutas. 
Deponin var endast aktiv i fyra år och det borde därför inte ha 
hamnat några större mängder av annat avfall i deponin. 
Föroreningsnivån i mark och grundvatten bedöms vara 
måttlig samt låg i ytvatten och sediment. 
Spridningsförutsättningarna i marken är stora eftersom 
marken består av kalt berg med ett tunt jordtäcke. En stor 
spridning sker förmodligen via ytavrinning men beroende på 
hur stor sprickighet berget har kan föroreningar även ta sig 
ner till grundvattnet. Eftersom brunnar i området har 
förorenats tyder det på att det finns sprickor. 
Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms vara 
måttliga.  
Kungsbackaån har ett mycket stort skyddsvärde p.g.a. att där 
förekommer en del hotade arter. Risken att föroreningar, i 
betydande halter, tar sig dit är dock låg. Bäcken har inget 
speciellt skyddsvärde.  Känsligheten är mycket stor i området 
eftersom det finns privata dricksvattenbrunnar i området och 
p.g.a. att ett hus har byggts ovanpå deponin. Det finns 
uppenbarligen en risk att brunnar förorenas. Eftersom 
massornas innehåll är okänt är det svårt att säga om det 
endast är järn som utgör en risk.  
Det finns även risk för sättningar. Huset som har byggts på 
deponin är pålat ner till berggrunden och risken för sättningar 
borde därför vara avvärjd i detta fall. Deponin var ett gränsfall 
mellan riskklass 2 och 3 men hamnar till slut i riskklass 2 pga. 
osäkerheten kring avfallsmassornas innehåll och 
exponeringsrisken. Rekommenderas att avfallsmassorna och 
närliggande dricksvattenbrunnar provtas.  
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108226 Bräckornas AFA Kommunal Hushålls-, 
trädgårds-, 
bygg- och 
industriavfall 
samt latrin. 

2 Då deponin innehåller avfall från industrier och hushållsavfall 
från 60-talet görs en bedömning att föroreningarnas farlighet 
är mycket hög. Detta förstärks av att eldning har förekommit, 
eftersom det då kan bildas många farliga biprodukter (som 
PAHer och dioxiner). Föroreningsnivån är svår att bedöma i 
denna fas men eftersom deponering har förekommit under så 
pass många år (16 år) och avfall tillfördes från hela 
Löftadalens kommun bedöms nivån vara mycket stor i mark.  
Eftersom marken i området består av kalt berg antas den 
största spridningen från området ske via ytavrinning. 
Spridningsförutsättningar till bäcken i söder antas vara 
mycket stora och föroreningsnivån i ytvatten och sediment 
bedöms därför vara stor. Spridningsförutsättningarna till 
grundvattnet bedöms vara små-måttliga beroende på hur 
uppsprucket berget är. Föroreningsnivån i grundvatten antas 
därför vara liten-måttlig.  
Området har en mycket stor känslighet eftersom det ligger en 
bostadsfastighet alldeles intill deponiområdet som dessutom 
har en enskild brunn. Brunnen är bergsborrad vilket minskar 
risken att föroreningar sprids dit. Förekommer sprickor i 
berget möjliggör det dock en spridning. Det finns även andra 
bostäder inom 200-300 från deponin som också kan ha 
brunnar som kan vara hotade.  
Enligt höjdkurvor över område borde spridningsriktningen 
främst vara åt söder. Bäcken söder om deponin är konstaterat 
påverkad av lakvatten från deponin. Makadambäddar har 
anlagts i bäcken för att rena lakvatten men reningen verkar 
inte tillräcklig. Bäcken i sig har inget högre skyddsvärde men 
den utgör ett biflöde till Löftaån, som rinner ca 1,4 km bort, 
vilken har ett mycket stort värde för naturvården med en del 
hotade arter. Risk för deponigasbildning i deponin är troligvis 
låg idag men gas kan fortfarande finnas kvar i marken. Den 
äldre deponin kan ha viss påverkan på samma bäck i söder. 
Föroreningarnas farlighet och nivån i den äldre deponin är 
troligtvis avsett lägre då den användes innan 1955. Risken att 
grödor tar upp föroreningar från denna deponi bedöms vara 
liten.  
Sammantaget hamnar Bräckornas AFA i riskklass 2. 
Rekommenderas att åtgärder utförs för att minska 
lakvattenpåverkan i bäcken. Dricksvattenbrunnen bör provtas 
för att kontrollera att den inte är påverkad av lakvatten och 
uppstädning bör ske av synligt avfall. 
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108227 Fjälebos AFA Icke-
kommunal 

Byggavfall med 
inslag av 
hushållsavfall 

2 Avfallet i deponin består till stor del av spån och bark, som 
kan vara impregnerat, men utöver det ska det även finnas en 
del annat avfall i form av fordon, hushållsmaskiner, däck, 
hushållsavfall och kontorsavfall. Bränder ska ha varit vanliga 
på deponin. Utifrån detta bedöms föroreningarnas farlighet 
vara mycket hög. Deponin är relativt stor och den var aktiv i 
många år (ca 30 år). Föroreningsnivån bedöms därför vara 
stor-mycket stor i mark. Grundvattentillgångarna i jordlagren 
ser enligt hydrogeologisk karta ut att vara låga, vilket 
förmodligen innebär att vattnet främst avrinner som ytvatten. 
Riktningen antas vara mot Getabäcken. Finns det sprickor i 
berget kan föroreningar även ta sig ner till grundvatten i 
berget. Föroreningsnivån i grundvattnet bedöms vara låg-
måttlig, beroende på bergets sprickighet. Föroreningsnivån i 
ytvatten bedöms vara måttlig och i sediment stor. 
Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms ha minskat 
efter att deponin täckts med ett lager av lera och dessutom 
ett dike har grävts för att avleda vatten från deponin. Det är 
dock inte säkert att läckage till bäcken förhindrats i tillräcklig 
utsträckning med nämnda åtgärder. Skyddsvärdet i bäcken är 
stort då Getabäcken utpekats som värdefull för naturvården 
med en del hotade arter. Getabäcken hotas både av läckage 
av föroreningar från deponin och av skredrisk vid 
deponikanten. Vid besök på platsen konstaterades att marken 
vid sluttningen ner mot bäcken, i kanten på deponin var 
väldigt mjuk och att detta ev. kunde leda till jordskred vid 
kraftiga regn. Det går en bilväg över deponin som leder fram 
till ett bostadshus. Tyngden av fordon på denna väg kan också 
bidra till skred eller sättningar i deponin.  
Känsligheten bedöms vara stor då bostadshuset ligger nära 
deponin och kor betar på området. Deponin var ett gränsfall 
mellan riskklass 2 och 3. Det har redan gjorts en del åtgärder 
för att förhindra spridning. Det vore dock bra och följa upp 
resultatet av dessa åtgärder, med provtagning i bäcken, och 
dessutom utreda skredrisken vid deponin. Deponin tilldelas 
därför riskklass 2. 
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108222 Sjögärdes AFA Kommunal Främst 
trädgårds- och 
byggavfall men 
även hushålls- 
och 
industriavfall 

2 Deponin ska främst innehålla ris och byggavfall men verkar 
även innehålla en hel del annat avfall, bl.a. hushållsavfall och 
bildelar. Det ska även ha eldats i deponin vilket kan ha gett 
upphov till biprodukter som PAH och dioxiner. 
Föroreningarnas farlighet antas därför vara mycket hög. 
Föroreningsnivån är svår att bedöma i denna fas men 
eftersom deponering har förekommit i ca 20 år och området 
är ganska stort bedöms nivån vara stor i mark. Det mesta av 
vattnet i området avrinner troligtvis via ytvatten eftersom 
stora delar av området består av berg och 
grundvattentillgångarna i jordlagren är små. Föroreningsnivån 
i grundvatten antas därför vara låg-måttlig, beroende på hur 
uppsprucket berget är. Föroreningsnivån i ytvatten och 
sediment bedöms vara måttlig.  
Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms vara 
måttliga-stora. Det går en dräneringsledning från den tidigare 
grustäkten i norr, genom deponin, till Kroksjöbäcken. Det är 
mycket möjligt att dräneringen även avvattnar deponin. 
Dräneringen mynnar i några dammar på väg mot bäcken. Den 
första dammen, som dräneringen mynnar i, var väldigt 
påverkad av järnutfällningar och algblomning men detta 
minskade i de andra. Detta kan vara ett tecken på lakvatten 
från deponin men det kan även vara den tidigare grustäkten 
som släpper ifrån sig järn. Det är oklart vilka massor 
grustäkten har fyllts igen med. Dammarna minskar troligtvis 
mängden föroreningar som når bäcken eftersom 
sedimentering kan ske i dammarna och när vattnet luftas 
bidrar det även till ökad nedbrytning av organiska ämnen. 
Kroksjöbäcken har ett mycket stort skyddsvärde p.g.a. att den 
innehåller en del hotade arter. Dammarna har inget speciellt 
skyddsvärde men de ligger öppet på ett område där mycket 
människor vistas. Provtagning i dammarna och eventuellt 
bäcken rekommenderas. Känsligheten på område bedöms 
vara stor eftersom deponin ligger vid en golfanläggning och 
ett klubbhus delvis byggts ovanpå deponin. Det finns en liten 
risk för att deponigas och andra flyktiga föroreningar tränger 
in i byggnaden och att deponigas ansamlas under byggnaden, 
vilket kan leda till explosion och att sättningar sker. 
Latrinhanteringen på området bedöms inte ha varit så 
omfattande att den utgör någon risk idag. 
Sammantaget hamnar deponin i riskklass 2. 

108213 Toms AFA Kommunal Hushålls-, 
trädgårds- och 
byggavfall 

2 Då deponin innehåller bl.a. bilskrot, tunnor och hushållsavfall 
från 60- och 70-talet görs en bedömning att föroreningarnas 
farlighet är mycket hög. Föroreningsnivån är svår att bedöma 
i denna fas men eftersom avfall tillfördes från hela Fjärås 
kommun och deponin var aktiv i tio år bedöms nivån vara 
mycket stor i mark. Marken i området består av lera och 
finmo som har låg-måttlig genomsläpplighet och 
föroreningsnivån i grundvattnet bedöms därför vara måttlig. I 
ytvatten och sediment bedöms nivån vara liten p.g.a. 
avståndet och de måttliga spridningsförutsättningarna. 
Känsligheten i området är mycket stor då det finns bostäder 
nära deponin med privata brunnar. Enligt höjdkurvor ser 
spridningsriktningen ut att vara åt söder men eftersom en av 
bostäderna ligger nära deponin och det sker en 
grundvattensänkning vid brunnar bedöms det möjligt att 
förorenat vatten från deponin kan nå brunnen. Skyddsvärdet i 
området är måttligt då inga speciella naturvärden utpekats. 
Det finns risk för att djur eller lekande barn skadar sig på det 
avfall som ligger öppet vid deponin. Mycket av avfallet var 
sönderrostat och har blivit vasst. Sammantaget hamnar 
deponin i riskklass 2.  Som en första akut åtgärd 
rekommenderas att en uppstädning görs av platsen och att 
hela deponin får en bättre täckning. Närliggande 
dricksvattenbrunnar borde också provtas. Ytterligare åtgärder 
kan behövas. 
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108212 Torpa-Dalas AFA Kommunal Hushålls-, 
trädgårds-, 
bygg- och 
industriavfall 

2 Då deponin innehåller avfall från industrier och hushållsavfall 
från 70-talet görs en bedömning att föroreningarnas farlighet 
är mycket hög. Det är oklart om eldning förekom men enligt 
bestämmelser från 1971 skulle förbränning av ris och 
skrymmande emballage anordnas på särskild plats, skild från 
själva tippområdet. Var och om detta skedde är ovisst. Från 
eldning av avfall kan t.ex. PAHer och dioxiner bildas.  
Föroreningsnivån är svår att bedöma i denna fas men 
eftersom avfall tillfördes från hela Fjärås och Löftadalens 
kommuner och deponin var aktiv i sju år bedöms nivån vara 
mycket stor i mark. Eftersom marken i området består av kalt 
berg och lutningen från området är betydande antas den 
största spridningen från området ske via ytavrinning. 
Spridningsförutsättningar till vattendragen i norr och söder 
antas vara mycket stora. Det finns en reningsanordning i norr 
men ingen i söder. Anordningen i norr verkar dock inte rena 
vattnet tillräckligt och dräneringsrören är enligt uppgifter 
igentäppta emellanåt. Föroreningsnivån i ytvatten och 
sediment bedöms vara stor. Spridningsförutsättningarna till 
grundvattnet är beroende av hur uppsprucket berget är och 
föroreningsnivån antas vara måttlig. 
Skyddsvärdet i området är måttligt p.g.a. att inget speciellt 
naturvårdsintresse förekommer i området. 
Området har en stor känslighet eftersom det finns en del 
privata brunnar i området och grundvattentäkten Lyngern-
Fjärås Bräcka ligger ca 500 m öster om deponin. Risken att 
föroreningar sprids till någon dricksvattenbrunn bedöms som 
ganska stor men däremot är risken förmodligen liten att 
föroreningar sprids till grundvattentäkten i öster, dels p.g.a. 
avståndet men även för att täkten ligger uppströms deponin.  
Deponiområdet används som strövområde för folket i trakten 
och de missfärgade vattendragen antas kunna ha en negativ 
påverkan på upplevelsen.  
Sammantaget hamnar deponin i riskklass 2. Läckage till 
vattendragen och närliggande brunnar bör utredas. 
Reningsdammarna norr om deponin bör ses över så att 
reningen fungerar och sköts på ett bra sätt. Någon form av 
övertäckning av reningsanordningen eller förflyttning från 
vägen kan rekommenderas och även att någon liknande 
anordning anordnas söder om deponin. 

108211 Torreds deponi Kommunal Hushållsavfall 
och latrin 

2 Föroreningarnas farlighet bedöms vara hög. Föroreningar som 
kan förekomma i hushållsdeponier bedöms kunna ha mycket 
hög farlighet men eftersom deponin endast var aktiv på 50-
talet, och kanske början av 60-talet, har många av de farligare 
kemikalierna ännu inte börjat användas i hushållen. 
Föroreningsnivån bedöms vara måttlig i mark och i 
grundvatten låg-måttlig, beroende på hur uppsprucket berget 
är. Jordlagret är tunt i området och det mesta av vattnet 
sprids troligtvis via ytavrinning till ån. 
Spridningsförutsättningarna i mark och till ytvatten bedöms 
därför vara stora. I ytvatten och sediment bedöms nivåerna 
som måttliga. Känsligheten bedöms vara stor i marken 
eftersom området är betydande för friluftslivet. Skyddsvärdet 
bedöms vara mycket stort i mark och vatten pga. att deponin 
ligger inom ett Natura 2000 område. Risker med deponigas 
bedöms som låga.  
Deponin var ett gränsfall mellan riskklass 2 och 3 men pga. 
det höga skyddsvärdet hamnar deponin i riskklass 2. 
Rekommenderas att platsen städas upp och får en bättre 
täckning samt att spridning till ån utreds.   
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190310 Boatorps deponi Icke-
kommunal 

Schaktmassor 
med inslag av 
hushålls- och 
industriavfall 

3 Deponin innehåller främst schaktmassor. Dessa har generellt 
låg farlighet men det beror på hur rena massorna är. Deponin 
ska även innehålla en del avfall från industrier och hushåll i 
form av bl.a. fat från bensinstationer, skumgummi, 
rivningsavfall och möbler. Utifrån en konservativ bedömning 
uppskattas föroreningarnas farlighet vara hög-mycket hög. 
Föroreningsnivån bedöms vara måttlig-stor i mark. Volymen 
deponerade massor är relativt stor men de utgörs troligen av 
mestadels ofarliga ämnen. Spridningsförutsättningarna till 
grundvatten bedöms vara låga-måttliga eftersom marken i 
området består av silt och lera. Grundvattenförekomsten i 
jordlagren är låg och det mesta av vattnet antas därför 
avrinna som ytvatten. Föroreningsnivån i grundvatten 
bedöms därför vara låg. Spridningsförutsättningarna till 
ytvatten bedöms vara måttliga p.g.a. närheten till bäcken. 
Föroreningsnivån i ytvatten bedöms vara låg-måttlig och 
måttlig i sediment. Känsligheten i området är stor p.g.a. att 
deponin ligger på åkermark. Skyddsvärdet i mark är också 
stort eftersom deponin ligger i ett område av kommunalt 
naturvårdsintresse-Mölnekulla och i ytvatten är det mycket 
stort för att bäcken utpekats som särskilt värdefull för 
naturvården med en del hotade arter. Den största risken med 
deponin antas vara om föroreningar når bäcken. Viss risk 
finns även för att grödor tar upp föroreningar men eftersom 
deponin verkar ganska väl täckt är den inte speciellt stor. 
Risken för att dricksvattenbrunnar förorenas bedöms vara 
liten. Sammantaget hamnar deponin i riskklass 3. 

108228 Gödatorps 
kalkslamsdeponi 

Icke-
kommunal 

Kalkslam 3 Slammets höga alkalinitet gör att farligheten bedöms vara 
hög. Skulle sexvärt krom finnas i slammet skulle det öka 
farligheten ytterligare. Kommer slammet endast från fabriken 
i Arendal-Göteborg borde det kunna utesluta krom då 
fabriken byggdes 1971, efter att krom slutat användas i 
reningsprocessen. Den tidigare fabriken i Torslanda ska enligt 
muntliga uppgifter ha lagt sitt kalkslam på en annan deponi, i 
Björlanda. Eftersom fabrikerna ligger nära varandra finns det 
en möjlighet att även slam från fabriken i Torslanda hamnade 
i deponin i Gödatorp. Det finns dock inga uppgifter om att 
detta ska ha skett. Innan 1969, då miljöskyddslagen trädde i 
kraft, är det dock inte troligt att något tillstånd skulle ha sökts 
för en sådan åtgärd. Vid en sammanvägning av den insamlade 
informationen bedöms det vara mest sannolikt att krom inte 
finns i slammet men det kan dock inte uteslutas helt utan 
provtagning. Det är inte heller klart vad övriga fyllnadsmassor 
består av, om det är rena massor eller inte. 

Föroreningsnivån bedöms vara måttlig, utifrån mängden slam 
som deponerats. 

Spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga till ån och 
små till brunnen. Lakas vatten med förhöjt pH från deponin 
mot ån kommer pH-värdet troligtvis ha hunnit sjunka innan 
det når ån och risker med förhöjt pH i ån antas vara låg. 
Förekommer krom binder det förmodligen ganska hårt till 
slammet. Metaller lakar generellt ut vid surt pH och risken för 
läckage bedöms därför vara ganska låg. Brunnen är grävd och 
har ett djup på ca 6,5 m. Den ligger endast ca 50 m bort från 
deponin i nordöstlig riktning men grundvattenflödet är 
sannolikt i motsatt riktning, mot ån. Vattenprover har tagits i 
brunnen och de visar på ett normalt pH på 6,6 (år 2006) och 
inga anmärkningsvärda halter av krom (februari 2015). Både i 
dammen och i ån ska det enligt fastighetsägaren finnas både 
fisk och grodor. Detta kunde dock inte bekräftas under 
platsbesöket eftersom det ägde rum i december månad. 
Känsligheten bedöms som mycket hög eftersom det är en 
bostadsfastighet och det finns en brunn på fastigheten. 
Skyddsvärdet bedöms som måttligt eftersom inga särskilda 
naturvärden förekommer i området som hotas av deponin.  

De största riskerna med deponin är om massorna ligger så 
pass ytligt att exponering kan ske, både av basiskt slam och 
eventuellt krom, via jorden. Tidigare grävarbeten på 
fastigheten verkar dock visa på att massorna ligger djupare än 
0,5 m. Risken för exponering bedöms därför vara störst vid 
grävarbete i deponiområdet. Deponin tilldelas riskklass 3. 
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108230 Stockens AFA Kommunal Hushålls-, 
trädgårds-, och 
byggavfall 

3 Hushållsavfall från 40- och 50-talet borde inte innehålla några 
större mängder farliga ämnen. Det kan dock finnas några 
ämnen med högre farlighet, t.ex. tungmetaller och 
bekämpningsmedel, och farligheten bedöms därför vara hög. 
Deponin var relativt liten och föroreningsnivån i mark antas 
därför vara måttlig. Eftersom deponin ligger såpass nära ån 
och marken består av sand bedöms 
spridningsförutsättningarna vara mycket stora i mark och till 
ytvatten. Det är också möjligt att deponiområdet 
översvämmas vid höga flöden i ån. Troligtvis rinner det mesta 
av lakvattnet ut i ån och inte ner till grundvattnet. 
Föroreningsnivån i grundvatten bedöms därför vara liten. 
P.g.a. utspädning i ytvatten bedöms nivån där också som låg 
men måttlig i sediment. Känsligheten i området är stort 
eftersom att deponin ligger nära bostadsbebyggelse och 
skyddsvärdet är mycket stort p.g.a. att ån innehåller en del 
hotade arter.  
De största riskerna med deponin antas vara om läckage av 
föroreningar sker till ån eller om barn skadar sig på 
uppstickande avfall. Täckningen visade sig vid platsbesök vara 
bristfällig då en del avfall stack upp på några ställen. En 
uppstädning av platsen rekommenderas. Eftersom 
föroreningsnivån inte antas vara högre bedöms påverkan på 
Löftaån som måttlig. Sammantaget hamnar deponin i riskklass 
3. Om det finns planer på att bebygga området kan 
riskklassen behöva ses över. 

108207 Åsas deponi Kommunal Hushålls- och 
byggavfall 

3 Hushållsavfall från 40- och 50-talet borde inte innehålla några 
större mängder farliga ämnen. Det kan dock finnas några 
ämnen med högre farlighet, t.ex. tungmetaller och 
bekämpningsmedel, och farligheten bedöms därför vara hög. 
Deponin var relativt liten och föroreningsnivån i mark antas 
därför vara måttlig. Det finns en risk att lakvatten från 
deponin når grundvattnet men inte att det når ytvatten, pga. 
avståndet. Inga brunnar finns i närheten som kan hotas. Den 
risk som deponin utgör är om grödorna som odlas på området 
tar upp föroreningar från deponin. Deponin var ett gränsfall 
mellan riskklass 3 och 4 men hamnade tillslut i riskklass 3. 

108206 Ölmanäs deponi Kommunal Hushålls- och 
trädgårdsavfall 

3 Föroreningarnas farlighet bedöms vara hög-mycket hög p.g.a. 
att hushållsavfall från 60-talet förekommer i deponin. 
Föroreningsnivån bedöms vara måttlig i samtliga medier 
utifrån mängden avfall som antas ha deponerats. 
Spridningsförutsättningar till mossen bedöms vara mycket 
stora p.g.a. det korta avståndet, markens genomsläpplighet 
(grus) och lutningen mot mossen. Spridningsförutsättningar 
från mossen bedöms däremot vara låga-måttliga. Mossen 
bedöms därför kunna vara påverkad av deponin. Känsligheten 
och skyddsvärdet är stort i området eftersom deponin ligger 
vid ett bostadsområde och deponin angränsar till område 
som bedömts viktigt för friluftslivet och för landskapsbilden.  
Det finns en risk att barn eller djur skadar sig på avfallet som 
ligger öppet. En uppstädning av platsen borde därför ske. Det 
skräpiga intrycket kan också ge en negativ effekt på 
friluftslivet. Den branta lutningen på deponin medför även en 
risk för ras. Sammantaget hamnar deponin ändå i riskklass 3 
pga. att deponin var relativt liten. 

108224 Arendals 
slamdeponi 

Kommunal Latrin 4 Deponin bedöms inte utgöra någon risk p.g.a. att avfallet 
endast består av latrin och omfattningen var låg. Deponin 
hamnar därför i riskklass 4. 

 

 
 

 

  



24 

 

Bilaga 2 
 
Tabell 2. Objekt som fanns med på lista vid urval av deponier 2014 men som avförts från inventeringen. 

Id Namn Bransch Kommentar 

 Hammargårdens 
slamdeponi 

Slamdeponi Antogs utgöra en lägre 
miljöpåverkan. Ej inlagd i 
EBH.  

108219 
 

Ragn-Sells AB Klovsten 
Kungsbacka 

Mellanlagring och 
sorteringsstation avfall 
 

Tillhör ej branschen 
nedlagda deponier. 

108217 
 

Miljöstation 
Åsa/Återvinning 
 

Mellanlagring och 
sorteringsstation avfall 
 

Tillhör ej branschen 
nedlagda deponier. 
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