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Sammandrag 

Att gräva upp och återvinna värdefulla material från gamla deponier har en enorm 

miljöpotential i form av utvinning av resurser. I dagsläget innebär emellertid sådana 

återvinningsprojekt stora osäkerheter och därmed ekonomiska risker för företag. Anledningen 

är att det finns många deponier att välja mellan och dessa skiljer sig ofta åt med avseende på 

ålder, storlek, typ av avfall och lokalisering vilka alla är faktorer som direkt kan påverka om 

ett projekt blir lönsamt eller inte. För att minska de ekonomiska riskerna behöver företag i 

återvinningsbranschen på förhand kunna identifiera skillnader mellan olika deponier. I denna 

uppsats genomförs en systematisk litteraturöversikt över inventeringar av deponier. Uppsatsen 

syftar till att inventera tillgänglig information om deponier på nationell, regional och lokal 

nivå. Undersökningar har skett kring vilka uppgifter inventeringarna innehåller som finns hos 

Jönköpings och Linköpings kommun, Länsstyrelserna i Östergötlands och Jönköpings län 

samt hos Naturvårdsverket. Uppsatsen belyser även begreppet Landfill Mining och dess 

användning. 

Slutsatserna i denna uppsats är att information från inventeringarna kan användas för Landfill 

Mining-projekt, dock kan det behövas gå ned på objekt- eller personnivå för att få tillgång till 

mer detaljerad data. Uppsatsens kategorier, ålder, riskklassning och avfallstyp innehåller 

viktig information om deponierna som är avgörande för att besluta om ett LFM- projekt ska 

genomföras och utgöra en vinst. 

Nyckelord: Landfill mining, deponier, Landfill reclamation, materialåtervinning, utgrävning, 

prospektering. 
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1. Inledning 
Deponier innehåller en mängd olika föroreningar som kan skada både människors hälsa och 

miljö, därför vill Sverige minska andelen avfall som går till deponi. I Sverige finns det idag 

hundratals avfallsdeponier, så kallade soptippar, som är i drift. Det finns även flera tusen äldre 

soptippar som numera är nedlagda. Avfallsdeponier är de upplag dit avfall ifrån hushåll, 

industrier, askor från energiproduktion samt förorenade jordmassor förs (Naturvårdsverket, 

2009a). Totalt deponerades 378 000 ton farligt avfall under år 2006. Till största delen 

utgjordes detta av avfall från förbränning, förorenad jord och avloppsslam från industrier. 66 

miljoner ton icke farligt avfall deponerades samma år, varav 61.8 miljoner ton utgjordes av 

gruvavfall. Tillverkningsindustrin har dock minskat sin deponering av avfall. Deponeringen 

från den övriga industrin följer samma mönster och har mer än halverats sedan 1994. Av 

tillverkningsindustrins avfall deponeras en stor del på någon av industrins egna anläggningar 

(Naturvårdsverket, 2009c). 

Framställandet av material är en energi- och resurskrävande uppgift. Genom att återvinna 

material sparas jordens resurser. Granskningar av miljöeffekterna mellan materialåtervinning 

och energiutvinning har i de flesta fall visat att återvinning av material som papp, kartong, 

glas, plast och metall ger lägre energianvändning än energiutvinning (Tyskeng et al, 2007). 

Ett forskningsprojekt från tekniska universitetet i Danmark visar även att det krävs mindre 

energi att återvinna material än att framställa från råvara. Jämfört med deponering och 

avfallsförbränning av material ger återvinning minskade koldioxidutsläpp. I de fall där 

återvinning inte är ett alternativ kan avfallet dock gå till förbränning och omvandlas till energi 

(WRAP, 2006). 

Landfill Mining (LFM) är ett begrepp som innebär utgrävning och behandling av tidigare 

deponerat avfall från en aktiv eller inaktiv deponi i syfte att uppnå miljömässiga och/eller 

ekonomiska fördelar. Denna process kan även kallas för Landfill reclamation och skiljer sig 

då från Landfill Mining (Hogland, 1996). I denna uppsats kommer vi genomgående att 

använda oss av benämningen Landfill Mining och använda förkortningen LFM. I uppsatsen 

används det engelska begreppet då det används i internationella sammanhang samt att det inte 

finns ett likvärdigt begrepp på svenska. 

 



5 

 

Att gräva upp och återvinna värdefulla material från gamla deponier har en enorm 

miljöpotential i form av utvinning av resurser. I dagsläget innebär emellertid sådana 

återvinningsprojekt stora osäkerheter och därmed ekonomiska risker för företagen (Reith, 

1997). Anledningen är att det finns väldigt många deponier att välja bland och dessa skiljer 

sig ofta åt med avseende på ålder, storlek, typ av avfall och lokalisering, vilka är faktorer som 

direkt kan påverka om ett projekt blir lönsamt eller inte. För att minska de ekonomiska 

riskerna behöver företag i återvinningsbranschen på förhand identifiera skillnader mellan 

olika deponier (Hogland, 2004). I dagsläget utförs många utgrävningar i samband med MIFO 

inventeringar av förorenade områden. En del av dessa områden består av äldre deponier 

(Linköpings kommun, 2008). Utgrävningar av förorenade områden skulle kunna kombineras 

med återvinning av material. Inventeringar är därför viktiga för att identifiera deponier som 

kan vara aktuella för LFM- projekt.  

1.1. Tillhörande forskningsprojekt 

Denna uppsats görs som en del i ett större forskningsprojekt med titeln "Integrerad 

återvinning och sanering av deponier". Syftet med forskningsprojektet är att analysera 

miljömässiga och ekonomiska potentialer med utvinning av deponier i Sverige. Viktiga frågor 

som kommer besvaras är; hur kan en sådan strategi bidra till att lösa miljöproblem och hur 

kan kommersiella intressen för återvinning av material från deponier möjliggöra återställandet 

av förorenade områden. Specifika projektsyften är att fastställa miljöns påverkan av utvinning 

från deponier, avvägande både positiva och negativa konsekvenser som resursanvändning och 

föroreningsutsläpp, samt att analysera under vilka villkor utvinning av deponier är 

vinstgivande och bidrar till en ekonomisk lönsamhet. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att inventera tillgänglig information om deponier på nationell, regional 

och lokal nivå för att få en kunskapsöversikt över området. Uppsatsen syftar även till att 

belysa begreppet LFM och dess användning. Inventeringen är tänkt att vara en hjälp för 

företag och kommuner som är intresserade av att återvinna eller gräva ut en deponi att kunna 

identifiera skillnader mellan deponier och därmed avgöra vilka som är lämpliga som LFM- 

projekt. En aspekt är även att belysa de brister som kan finnas i data hos Naturvårdsverket, 

Länsstyrelserna och kommunerna för arbetet med LFM- projekt. Vilka skillnader och likheter 

finns mellan de olika organisationernas data är intressant för vårt arbete då företagare behöver 

veta var information om deponier finns. 



6 

 

 

• Hur kan inventeringarna som finns användas inom LFM och hur kan de identifiera 

möjligheter för olika LFM- projekt? 

• Vilka aspekter bör analyseras och vilka aspekter är viktiga för att företag ska kunna 

avgöra om en deponi kan användas för ett LFM- projekt?  

• Vilka skillnader i informationen om inventeringarna finns på de olika nivåerna? 

1.3. Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till att undersöka dokumentation om deponier på tre nivåer; nationell, 

regional och kommunal för att jämföra skillnader mellan informationen på dessa nivåer. Den 

regionala nivån är avgränsad till två län medans den kommunala nivån är avgränsad till två 

kommuner. Naturvårdsverket är Sveriges centrala miljömyndighet och därför har vi valt att 

använda dem som källa för vår nationella nivå. På regional nivå är Länsstyrelserna i 

Östergötland och Jönköpings län valda på grund av dess geografiska närhet. På lokal nivå har 

vi valt att undersöka två kommuner, Linköping och Jönköpings kommun.  

2. Bakgrund 
EU:s övergripande avfallsstrategi från 1989 etablerade den så kallade avfallshierarkin 

(Naturvårdsverket, 2009d) som består av fem steg (Jönköpings kommun, 2009). Den anger 

hur olika behandlingsmetoder för avfall ska prioriteras. Enligt hierarkins första steg ska vi 

främst prioritera att minska avfallsmängden och därefter återanvända materialet. Avfall som 

inte kan återanvändas kan innehålla energi och näringsämnen som kan återvinnas via 

kompostering eller rötning och i andra hand förbränning. Enligt hierarkin är deponering det 

sista alternativet. En tydlig trend kan ses i Sverige samt i de industrialiserade delarna av 

världen, att mindre avfall deponeras. Även i framtiden kommer vissa typer av avfall att 

behöva deponeras. Det kan gälla avfall som är förorenat med ämnen som vi inte vill ha i 

samhällets kretslopp och som av miljöskäl är olämpliga att återvinna eller utnyttja på annat 

sätt (Naturvårdsverket, 2009d).   

Trots att avfallsmängderna minskar (Avfall Sverige, 2009a) är deponeringen ett 

miljöproblem, både vid nedlagda deponier men också vid de som fortfarande är i drift. 

Naturvårdsverket (2009b) menar att i deponierna samlas stora mängder föroreningar och 

miljögifter på en begränsad yta och allteftersom läcker ämnena ut i den omgivande miljön. 

Många deponier innehåller idag en stor mängd föroreningar som skulle kunna sprida skadliga 
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ämnen under en lång tid. Påverkan på miljö som deponier kan utgöra beror på dess 

lokalisering, konstruerandet av skyddsåtgärder och avfallets egenskaper. Naturliga 

förutsättningar som finns kompletteras med konstruerade skyddsåtgärder för deponin. 

Konstgjorda barriärer, bottentätningar, lakvattenbehandling och sluttäckning av deponin är 

exempel på vad konstruerade skyddsåtgärder kan vara. Känsligheten i den omgivande miljön 

styr behovet av skyddsåtgärder. Något som är avgörande för deponins miljöpåverkan är 

avfallets egenskaper och utlakningen av farliga ämnen. Att inventera nedlagda deponier och 

genomföra en riskklassning är därför viktigt. Risklassning gör att det går att upptäcka de 

deponier som behöver saneras (Naturvårdsverket, 2009b). 

Äldre deponier innehåller ofta stora mängder av giftiga ämnen som idag hanteras med stor 

försiktighet, exempelvis tungmetaller som kvicksilver och kadmium. Att genomföra 

skyddsåtgärder i efterhand är svårt och kan bero på att det under lång tid kommer att finnas 

sättningar i deponierna. Därmed krävs det reparationer och underhåll av deponierna under 

flera generationer framåt (Naturvårdsverket, 2009b). Enligt 33§ i förordning 2001:512 i SFS, 

svensk författningssamling om deponering av avfall ska verksamhetsutövaren under deponins 

efterbehandlingsfas se till att det i minst 30 år eller den längre tid som tillsynsmyndigheten 

bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö (SFS 2001:512). Ny lagstiftning har 

bidragit till att det idag genomförs undersökningar på deponier om det finns möjlighet att 

återvinna hela eller delar av deponierna (Nelson, 1994 i Hogland, 1996a). 

Förordning 2001:512 om deponering av avfall utfärdades 2001 och innebar strängare krav på 

deponering av avfall. Kraven avsåg däribland hur bottentätning och bottenbarriär ska 

utformas samt bortledning och uppsamling av lakvatten. Enligt Naturvårdsverkets bedömning 

innebär dessa krav att minst hälften av landets omkring 500 aktiva deponier kan få stängas. 

För att uppnå bättre behandling och kontroll kommer avfallet koncentreras till färre deponier 

som har en högre standard (Jönköpings kommun, 2004). 

Under hösten 2007 genomförde Avfall Sverige (2009a) en enkätundersökning med de 160 

deponier som då var i drift i Sverige. Målet var att få en klar bild över hur deponiläget skulle 

se ut i början av 2009 eftersom förordning 2001:512 hade ändrats och de nya ändringarna 

skulle träda i kraft. Enligt undersökningen planerade 94 deponier att fortsätta sin drift efter 

2008. Av de 94 deponierna hade 52 stycken redan tillstånd för drift 2009. Troligtvis kommer 
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det bli färre än 94 deponier för det kommunala avfallet eftersom det finns många osäkra 

faktorer. 

Förordningen 2001:512 som började gälla från 1 januari 2009 förklaras enligt Sveriges 

Riksdag (2009) ”Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa 

effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön, särskilt när det 

gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en 

deponis livscykel.”. Vidare kan det läsas i 14§ att endast avfall som har behandlats får 

deponeras. Med behandling menas användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller 

biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så farligheten 

minskas, underlättar hantering eller gynnar sortering. Kravet på behandling gäller inte inert 

avfall där behandling inte är tekniskt genomförbar eller annat avfall där behandling inte 

medför minskade negativa effekter på människors hälsa eller miljö (SFS 2001:512). 

2.1. Lagar om avfall 

Miljöbalken definierar avfall enligt följande i 15 kap, 1 § ”Med avfall avses varje föremål, 

ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller 

avser eller är skyldig att göra sig av med”. Kommuner ansvarar för hushållsavfall och 

bestämmer om farligt avfall ska transporteras bort genom deras försorg, kommunen ser även 

till att det farliga avfallet återvinns eller bortskaffas (kap 15, 18 §Miljöbalken). 

Avfallsinnehavarens ansvar innebär att den som innehar avfall ansvarar för att avfallet 

hanteras på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt (15 kap, 5a§ Miljöbalken). 

Vid årsskiftet 2004/2005 skärptes kraven på karakteriseringen av det avfall som ska 

deponeras då Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 

mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) trädde i kraft 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2005). Det gör det lättare att veta vad som lagts på deponin, 

vilket är bra om det blir aktuellt att återanvända eller återvinna material från deponin. Detta 

visar att strängare lagar och förordningar som träder i kraft gör att deponierna håller en högre 

standard. De deponier som inte lyckas nå upp till de högre kraven stängs då ned till fördel för 

miljön. 

2.3 Landfill Mining 

LFM började användas på 1950-talet som ett samlingsbegrepp för att gräva ut och återvinna 

avfall från deponier. LFM tar hjälp av konventionella gruvmetoder för att genomföra 
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utgrävningar av deponier. Både nedlagda och pågående deponier kan vara aktuella. (Hogland 

et al., 2004). Vid en utgrävning av deponier används grävmaskiner för att gräva upp 

massorna.  En grovsortering görs med maskin samt manuellt. Trumsiktare eller liknande 

maskiner kan användas för att sorterar bort fraktioner i bestämda storlekar (Bergstedt, 2008). 

Det finns många skäl att återvinna från en deponi; minska framtida kostnader för underhålls- 

och kontrollprogram, utvinna energi ur organiskt material genom förbränning eller 

gasproduktion, eliminera en potentiell källa för miljöskadliga emissioner, återvinna deponerat 

material som exempelvis metaller, gummi och fyllnadsmassor, minska kostnader vid 

avslutning, skapa mer deponiutrymme, minimera visuella effekter, återställa ursprunglig 

landskapsbild, möjliggöra användning av deponiområdet för byggnation eller annan 

verksamhet samt ge lokala och ekonomiska vinster (Hogland, 1996a). 

Ur deponier kan stora delar av avfallsmängden återvinnas som råvara till industrin eller för 

energiproduktion. Om det finns en förbränningsanläggning inom transportavstånd, kan det 

brännbara materialet ge stora intäkter. Vid utseparering och försäljning av återvinningsbara 

material som däck, metaller, plast, glas och bilbatterier bidrar det till miljömässiga och 

ekonomiska vinster. Deponin får även en möjlighet till förlängd livslängd samtidigt som den 

förbättras och därigenom uppfyller myndighetskrav vid deponiåtervinning (Hogland, 1996a). 

Vid återvinning av en deponi kan olika problem uppstå beroende på exempelvis typ av avfall, 

deponins utformning och lokalisering. Till viss del kan en grundlig undersökning av deponins 

historik identifiera dessa problem. Problemen som kan uppstå är lakvatten, damm, buller, lukt, 

hälsorisker (patogener, kemiska föreningar, tungmetaller, asbest) och säkerhetsrisker (brand, 

explosion, maskinella). Det är viktigt att utreda vilka risker som kan tänkas finnas så att 

utgrävningen kan planeras och skador för arbetarna undvikas (Reith, 1997). Exempelvis att 

förhindra att avfallet kommer på glid vid schaktningen för en säkrare arbetsmiljö (Hogland, 

1996a). 

I Sverige har ett antal pilotförsök inom LFM gjorts. I Strängnäs användes LFM- tekniker i ett 

projekt under 1997 och sen i fullskala under 2000-2004 på Kvittens avfallsanläggning. Syftet 

med exkaveringen var att reducera volymen på en deponi och därmed öka livslängden. Syftet 

var även att återvinna de material som grävdes upp. Trots få förundersökningar uppnåddes de 

mål som satts upp för projektet. I ett projekt i Helsingborg vid NSR:s avfallsanläggning 

exkaverades en schaktdeponi som var i bruk på 1960 och 1970 -talet som var kraftigt 
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förorenad. 2001-2003 gjordes förundersökningar i form av sediment och vattenprovtagning, 

skruvborrtagning, provschaktning och en riskbedömning (Bergstedt, 2008). Trots att 

förundersökningar gjordes missbedömdes massornas renhet och saneringen blev dyrare än 

beräknat. EPA (1997) och Horth (2006) menar att grundliga förundersökningar innan en 

deponi grävs ut är att rekommendera. Med hjälp av förundersökningar och kartläggning 

underlättas arbetet och rätt metoder kan väljas. 

2.4. MIFO- modellen 

På 1990-talet fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att strukturera upp åtgärder för 

efterbehandling av förorenade områden. Förorenade områden är enligt Naturvårdsverket 

(1999) synonymt med ”Ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat 

vars halter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt”. En kartläggning av förorenade 

områden genomfördes åren 1992-1994. Kartläggningen var en fortsättning på den 

rikstäckande inventering av avfallsupplag som gjordes i mitten av 80-talet och visade på att en 

kompletterande inventering borde göras. Inför den nya inventeringen utvecklades MIFO- 

metoden (Naturvårdsverket, 1999). MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden. Genom att utveckla en metod som var enhetlig kan kommunerna genomföra 

undersökningar på samma sätt. En enhetlig metod gör det möjligt att jämföra data 

kommunerna emellan. Metoden är uppdelad i två olika faser. Först genomförs orienterande 

studier där man finner objekt och branscher. Sen sker informationssamling genom 

arkivstudier, studerandet av kartor, intervjuer och besök på området. Fas två är översiktliga 

studier där provtagningar av det förorenade området görs. En samlad bedömning över det 

förorenade området sammanställs och det beslutas om några åtgärder behöver genomföras. 

Den insamlade data matas in i den MIFO- databas som finns hos kommunerna samt 

Länsstyrelserna. Inventeringen med MIFO- modellen är rikstäckande. Hur långt olika 

kommuner kommit i arbetet med att inventera och riskklassa områden skiljer sig dock. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om inventering av branscher enligt MIFO omfattas inte 

deponier och de får inte inventeras med statliga medel. I MIFO undersökningarna ska dock 

deponierna identifieras men inte inventeras. Om en deponi ligger i anslutning till ett område 

som ska inventeras omfattas det dock (Naturvårdsverket, 2004). Identifiering av deponier är 

kommunens ansvar enligt Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2006:6 

6 § ”Planen skall innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall eller som 

inte längre används för detta ändamål. För varje sådan deponi skall en bedömning av risken 
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för olägenheter för människors hälsa eller miljön redovisas. För de deponier där kommunen 

har varit verksamhetsutövare skall planen även innehålla uppgifter om planerade och 

vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön” 

(Naturvårdsverket, 2006). 

Uppgifter om inventeringar och riskklassningar av deponier utförda av kommunen ska ändå 

föras in i MIFO databasen. I databasen får varje bransch ett specifikt ID nummer för 

identifiering. Industri och kommunala avfallsdeponier har bransch ID 425 och 450 

(Länsstyrelsen Jönköping, 2005). 

2.5. Nationell nivå 

Under 2001 kom en ny EU-lagstiftning om deponering av avfall som skärper kraven på 

deponier i Sverige. Det är Naturvårdsverket som utvecklar regelverket och vägleder 

tillsynsmyndigheterna inom deponeringsområdet, de deltar även i vissa fall av 

tillståndsprövningar av deponier (Naturvårdsverket, 2009a). 

I slutet av 70-talet i Sverige började det uppmärksammas att äldre deponier kunde utgöra en 

risk för människa, djur och miljö på grund av dess innehåll av föroreningar. Den existerande 

dokumentationen som fanns om deponier var i många fall knapphändig och gjorde att det inte 

fanns en klar bild över upplagens innehåll och miljöfarlighet (Linköpings kommun, 1984). 

1977 skickade Statens Naturvårdsverk därför en skrivelse (821206) till regeringen om att det 

fanns ett behov av att göra en kartering av deponier. Regeringen beslutade att det var 

kommunernas ansvar att utföra karteringen. Karteringen skulle främst inrikta sig på upplag 

som varit i drift åren 1940-1970. Kommunerna hade fram till 1984 på sig att utföra 

karteringarna. Slutresultaten redovisades sen till respektive Länsstyrelse.  

I samband med detta arbetade Statens naturvårdsverk fram ett PM med tillhörande blankett 

som kommunerna kunde följa (Linköpings kommun, 1984). Informationen som Statens 

Naturvårdsverk ville ha in om upplagen var: avfallstyper, geografiskt läge och fastighet, 

upplagets huvudman och upplagets benämning, användare och driftperiod, markanvändning, 

vattentäkter och hydrogeologi samt konstaterad eller befarad hälso- och/eller miljöpåverkan. 

En skala från 1-4 används för att ge en riskklassning av upplagen. 

 

1. Åtgärdsprogram behöver utformas och genomföras.  
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2. Prov och kontrollmätningar behöver genomföras för ställningstagande till behov av 

åtgärder.  

3. Vissa enklare åtgärder behöver genomföras för omklassning till grupp 4.  

4. Några särskilda miljöskyddande åtgärder behöver ej genomföras. 

(Linköpings kommun, 1984). 

 

Syftet med karteringarna var att ge en bild över deponierna och upptäcka upplag med hushåll 

och industriavfall samt upplag med avfall som klassats som miljöfarligt. Ur 

miljöskyddssynpunkt är det bra att riskklassa upplagen. En inventering av deponier gav även 

ett underlag inför framtida användning av marken för utbyggnad av infrastrukturen 

(Linköpings kommun, 1984). 

2.6. Regional nivå 

Sveriges Länsstyrelser är den myndighet som har det övergripande ansvaret för miljöskyddet 

där avfallsdeponier och förorenade områden är en del. Länsstyrelsens roll är att övervaka 

miljötillståndet i länet och sätta upp mål för det fortsatta miljöarbetet. De agerar även som en 

hjälp för kommunerna i deras arbete samt följer upp deras verksamhet (Länsstyrelsen, 2007). 

Länsstyrelserna i Sverige har fått i uppdrag av Regeringen att anpassa, precisera och 

konkretisera de nationella miljökvalitetsmålen till regional nivå. Under målet god bebyggd 

miljö behandlas avfall. Länsstyrelsen i Östergötland hade som mål att mängden avfall som 

deponerats skulle ha minskat med 60 % vid 2005 jämfört med 1994 års nivå, närmare bestämt 

från 160 000 ton till 64 000 ton. Samtidigt vill de att insamlingsgraden för avfall med 

producentansvar ska ha ökat jämfört med 2000. Delmålet har preciserats och skärpts av 

Länsstyrelsen i Östergötland i förhållande till Riksdagens beslutade nationella miljömål på 

grund av regionala behandlingsmöjligheter (Linköpings kommun, Renhållningsordning, 

2006). Detta visar att hårdare krav sker både på nationell nivå genom lagstiftning och på 

regional nivå genom anpassade miljökvalitetsmål. När mängden avfall som läggs på deponi 

minskar återvinns den förhoppningsvis i ett tidigare stadium. Det är positivt att 

deponimängderna minskas till följd av hårdare lagar eftersom belastningen på miljön även 

den minskar. 

Både på nationell- och EU-nivå ställs nya krav på behandling av avfall vilket kräver 

långsiktiga strategier och tekniskt komplicerade behandlingsmetoder. Av kostnadsskäl är det 
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nödvändigt att samverka om avfallsfrågorna på ett regionalt plan. Krav kommer att ställas på 

Länsstyrelsen att de ska följa upp, men även se över kapaciteten för avfallsbehandling i länet 

eller regionen. Den regionala planeringen ska även stärkas. Tillsammans har Jönköping 

Energi och Tekniska kontoret tagit initiativ till ett nätverk kring avfallsfrågor i 

Jönköpingsregionen, kallat SamSyn. Kommuner från Jönköping och Västra Götalands län 

ingår i nätverket, där tjänstemännen som ansvarar för avfallsverksamheten i respektive 

kommun är de som deltar vid nätverksträffarna. Kommunerna som deltar har ett genuint 

intresse för samarbete kring olika behandlingslösningar, kompetensfrågor och 

informationsfrågor och arbetet har hittills lett till samarbete kring förbränningsupphandling 

(Jönköpings kommun, 2004). 

2.7. Kommunal nivå 

Enligt Miljöbalken (1998:808) Kommunal renhållningsordning 15 kap. § 11 ska det finnas en 

renhållningsordning för varje kommun som ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall 

som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om 

kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Syftet är att styra 

avfallshanteringen i kommunerna mot en hållbar utveckling (Jönköpings Kommun, 2004). 

Naturvårdsverket meddelar vad som skall ingå i en avfallsplan i föreskrift SFS 1991:3, med 

ändring NFS 2002:32. De avfallstyper som uppkommer inom kommunen skall redovisas, 

samt dess ursprung och i vilka mängder varje avfallstyp förekommer. Det skall även finnas 

uppgifter om hur avfallet har insamlats, transporterats och återvunnits eller bortskaffats. 

Slutligen skall kommunerna redovisa vilka åtgärder de avser vidta för att avfallet inom 

kommunen skall kunna tas om hand på ett lämpligt sätt ur resurshållnings- och 

miljöskyddssynpunkt (Jönköpings kommun, 2004). 

3. Metod 

En systematisk litteraturöversikt kommer genomföras över tillgängliga inventeringar av 

deponier som våra utvalda myndigheter tillhandahåller. Litteraturöversikten innebär att en 

sammanfattning av inventeringarnas resultat utförs. Teorin om litteraturöversikt är hämtad 

från Nyberg (2000) samt Forsberg et al (2003) men anpassad för att fungera inom ramen för 

vår uppsats. En litteraturöversikt är en lämplig metod för vår studie då den kommer ge en 

heltäckande bild över dokumentation som finns om genomförda inventeringar. Utifrån teorin 

om systematiska litteraturöversikter har vi valt ut fyra punkter. 
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• Varför bör en litteraturöversikt göras och vad kommer att uppnås med den? 

 Syftet med att göra en litteraturöversikt är för att få en kunskapsöversikt över vilka 

inventeringar som gjorts om deponier. När vi samlat in alla inventeringar kan data från 

inventeringarna sammanställas, kategoriseras och analyseras för att besvara vår 

frågeställning. Genom litteraturöversikten uppnås en översiktlig bild över vilken typ 

av data som samlats in och vad som behövs för att besvara våra frågeställningar. 

• Vilka forskningsfrågor vill vi kunna besvara med litteraturöversikten? 

Litteraturöversikten är tänkt att besvara vilken information som finns om inventeringar 

av deponier på nationell, regional och kommunal nivå. Vi hoppas även kunna avgöra 

vilken information som saknas och vad informationen som ges om deponierna 

innebär. Slutligen vill vi besvara om den information som finns kan användas för 

LFM- projekt. 

• Vilka avgränsningar i litteraturen har gjorts? 

Litteraturen har avgränsats till att gälla inventeringar av deponier och förorenade 

områden hos Naturvårdsverket, Jönköpings och Östergötlands Länsstyrelser och 

Jönköpings och Linköpings kommun. Vi har även valt en avgränsning i tid och 

kommer därför inte undersöka dokumentation som finns om inventeringar gjorda före 

1970. En undersökning av deponier på objekt- eller person nivå kommer inte att 

utföras, trots att det troligen kunnat ge utförligare kunskap om en deponi. Denna 

avgränsning har gjorts då mer tid hade behövts för att hämta information på objekt- 

och person nivå, samt att vår uppsats riktar sig till att visa på de skillnader och likheter 

som kan finnas i övriga nivåer. 

• Hur kommer litteratursökningen att gå till och vilka metoder kommer att användas? 

För att identifiera relevant litteratur och dokumentation kommer de dokument om 

inventeringar som finns tillgängliga på Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Linköping 

och Jönköping samt respektive kommun undersökas. När information samlats in 

kommer den analyseras och sedan sammanställas för att slutligen delas in i kategorier 

som vi anser viktiga för att besvara uppsatsens syfte. I kategorierna kommer det 

förklaras och analyseras vad den utvalda informationen innebär och vilken betydelse 
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den har för våra studier. Kategoriernas olika information kommer dessutom att 

sammanställas i olika resultattabeller för att underlätta analysen. 

3.1. Informationsinsamling 

För att få fram relevant data för en litteraturöversikt kontaktade vi de berörda kommunerna, 

Länsstyrelserna samt Naturvårdsverket. Vid vår kontakt efterfrågade vi vilka inventeringar av 

deponier som utförts. För att få tillgång till data besöktes Länsstyrelsen i Linköping och 

Jönköping, samt Linköpings kommun. Jönköpings kommun besöktes inte, men via 

mailkontakt fick vi kunskap om att informationen var densamma som informationen hos 

Länsstyrelsen, förutom en sammanställning från 2002 som kunde vidarebefordras via mail. 

Information söktes även via myndigheternas hemsidor.  På Länsstyrelsernas hemsidor finns 

rapporter och övrig information om deponier som har varit av intresse. I kommunernas 

avfallsplaner nämns det om inventeringar och riskklassning av äldre deponier. Ibland har 

information sökts på andra ställen och sedan har vi återkommit till våra kontakter med mer 

specifika frågor. 

3.2. Analys av material 

Efter data är inhämtad från de olika nivåerna, har den sammanställas i olika tabeller efter åren 

då inventeringarna varit gjorda och efter vilken kommun som utfört inventeringen. Data som 

framkommit från inventeringarna har även sammanställts i textform under respektive avsnitt. 

Vid sammanställningen har data från inventeringarna delats upp i olika kategorier som ansetts 

viktiga för detta arbete. Därefter har kategorierna analyserats och diskuterats för att se vad 

kommunerna fokuserat på vid inventeringarna. En diskussion förs om vilken innebörd 

uppgifterna har för LFM. 

Uppgifter som samlades för kategorisering inkluderar: driftperiod av deponin redovisas då det 

kan visa vad som i huvudsak lagts på deponin beroende på vilka år den använts, en del av de 

noteringar i blanketten som gjorts har tagits med då de visar på extra uppgifter om vad 

deponin kan innehålla och vilka av deponierna som innehåller hushålls- industri- eller 

miljöfarligt avfall. 
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4. Resultat 

4.1. Nationell nivå 

Uppgifterna från Naturvårdsverket, vår nationella nivå, har i största mån uteblivit. Vid kontakt 

med Naturvårdsverket har vi blivit hänvisade till olika rapporter eller allmän information som 

finns om deponier på deras hemsida, samt har de hänvisat att informationen om deponierna 

finns hos respektive Länsstyrelse samt kommun. Naturvårdsverket har endast en 

sammanställning över antalet deponier och därför ingen detaljerad information om specifika 

deponier. Därmed har en jämförelse mellan denna nivå och andra uteblivit och skillnader eller 

likheter kan ej påvisas. 

4.2 Regional nivå 

4.2.1 Jönköpings län 

Jönköpings kommun utförde inventeringar både under 1970- och 1980-talet och lämnade 

därefter över resultaten till Länsstyrelsen, som i sin tur sammanställde materialet över länet. 

Redan 1974 utfördes en inventering av avfallsupplag i Jönköpings kommun där uppgifter 

lämnades vidare till Länsstyrelsen i Jönköpings län, vi har dock inte undersökt dessa data. Vid 

1980-talets inventering gick Länsstyrelsen igenom den preliminära klassningen av objekten, 

som kommunerna gjort, till bakgrund av den samlade regionala bilden, vilket kan leda till att 

vissa förändringar gjordes (Gatukontoret Jönköping, 1984). 

Jönköpings Länsstyrelse har sammanställt en översikt över alla deponier som inventerades 

1983-1985 där deponierna är numrerade och informationen är samlad, vilket underlättar i 

sökandet efter data för en specifik deponi. Översikten innehåller bland annat 

fastighetsbeteckning, anmärkning och gruppering (Jönköpings kommun, 1984). 

4.2.2. Östergötlands län 

Åren 1984-1986  i samband med den rikstäckande kartering som genomfördes gjordes en 

översiktlig inventering och klassificering av deponier, i samarbete med Östergötlands 

Länsstyrelse och dess 13 kommuner. I inventeringen användes den blankett som 

Naturvårdsverket arbetat fram och som beskrivs under Jönköpings kommun. Syftet med 

inventeringen var att lokalisera nedlagda avfallsupplag. Karteringar från Östergötland visade 

att det fanns ca 170 stycken äldre deponier i länet. Innehållet har undersökts genom uppgifter 

från kommunerna samt kringboende och markägare och synligt avfall i fält (Linköpings 
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kommun, 1984). 1990 gjorde Länsstyrelsen i Östergötland en sammanställning av de tidigare 

inventeringarna i rapporten Avfallsupplag i Östergötland (Länsstyrelsen Östergötland, 1990), 

där redovisas samtliga äldre upplag i länet. 

Arbetet med att inventera förorenade områden i Östergötland började i mitten av 1990-talet. 

2005 var identifieringen av förorenade områden i länet klar. Med hjälp av inventeringen 

valdes de områden och branscher som ansågs ”utgöra störst risk för hälsa och miljö”. Industri- 

och kommunala deponier var dock inte prioriterade i projektet och är därför inte inventerade 

utan endast identifierade. Det betyder i praktiken att det finns mycket mindre information om 

identifierade områden än de som inventerats (Linköpings kommun, 2008). 

4.3. Kommunal nivå 

4.3.1 Jönköpings kommun 

1983-1985 genomförde Jönköpings kommun en kartering av äldre avfallsupplag där 51 

stycken deponier inventerades. I inventeringen används den blankett som Naturvårdsverket 

arbetat fram som tar upp avfallstyper, geografiskt läge, fastighet, upplagets huvudman och 

benämning, användare, driftperiod, markanvändning, vattentäkter, hydrogeologi samt 

konstaterad eller befarad hälso- och/eller miljöpåverkan och slutligen en riskklassning. Oftast 

finns även en notering om vad som kan ha lagts på deponin (Jönköpings kommun, 1984). 

Inga fler inventeringar har gjorts sen 1980-talet i Jönköpings kommun. Däremot gick de 2002 

vidare med ytterligare undersökningar av utvalda deponier som hamnade i riskklass 2 vid 

inventeringen från 1983-1985, för att göra en ny bedömning. Detta beskrivs mer under stycket 

riskklassning (Jönköpings kommun, 2004). 

4.3.2 Linköpings kommun 

Linköpings kommun utförde i samband med den rikstäckande karteringen inventeringar av 

deponier under åren 1983-1984, Statens naturvårdsverk standardblankett användes (bilaga 2). 

Resultaten från karteringen redovisas i rapporten Äldre avfallsupplag i Linköpings kommun 

(1984) av Miljö och hälsoskyddskontoret i Linköpings kommun. Karteringen visade att det 

fanns 23 stycken deponier i kommunen som räknades som äldre. Upplagen var från början av 

1900-talet fram till slutet av 1970-talet. I dokumentet står även att en inventering av deponier 

i Linköpings kommun genomfördes 1974. Vi har dock inte fått fram några data om denna 

inventering vare sig av kommunen eller av Länsstyrelsen.  
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2008 genomförde Linköpings kommun en inventering och riskbedömning av nedlagda 

deponier enligt MIFO.  Av de 23 deponier som inventerats 1984 valdes 19 deponier ut och en 

grundligare inventering gjordes. 

4.4. Kategorier 

Som tidigare nämnts finns det stora ekonomiska risker med återvinningsprojekt och därför 

behöver företag i återvinningsbranschen på förhand kunna identifiera skillnader mellan olika 

deponier (Hogland, 2004). Nedan har vi valt att presentera data om inventeringsblanketterna, 

ålder, typ av avfall och riskklassning från de inventeringar vi undersökt. Dessa kategorier har 

valts ut då de är faktorer som är intressanta inför LFM prospektering. 

4.4.1. Inventeringsblankett 

Inventeringsblanketterna ser olika ut beroende på årtionde. Detta innebär att de tar upp olika 

sorters information. Inventeringen som utfördes 1974 har vi inga datauppgifter från, men hur 

blanketten var utformad och vad den specifikt tog upp kan ses i bilaga 3. 

Informationen från inventeringarna under 1980-talet i Linköping- och Jönköpings kommun 

bygger på en standardblankett som gjordes av Statens naturvårdsverk (bilaga 2). Att en 

standardblankett har använts gör att informationen lättare kan jämföras mellan kommunerna. 

Blanketten är en A4 sida lång och består av frågor som besvaras med ja och nej eller olika 

kryssalternativ. Blanketten tar upp information som: avfallsupplaget prövat enligt 

miljöskyddslagen, användare, deponeringsförhållanden, avfallstyper, driftperiod, 

markanvändning, hydrogeologiska förhållanden, hälso- och miljöpåverkan och bedömning för 

riskgrupp. Vid hydrogeologiska förhållanden nämns om det är känsligt beträffande ytvatten, 

grundvatten eller markbeskaffenhet, även om det är känsligt ges ingen mer information på 

inventeringsblanketten, därmed har vi valt att inte fördjupa oss i den delen. 

När Linköpings kommun 2008 genomförde en inventering och riskbedömning av nedlagda 

deponier modifierades en standardblankett för MIFO inventering från Naturvårdsverket 

(bilaga 1). Blanketten är ändrad för att bättre passa inventering av en deponi istället för ett 

förorenat område. Till skillnad från den blankett som användes vid inventeringarna på 80-talet 

är denna mer utförlig. Förutom själva blanketten finns för varje deponi ett blad med 

Inventeringsresultat och förenklad riskbedömning. Här beskrivs deponins lokalisering och 

historik, föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känslighet och 

skyddsvärde samt en riskbedömning. Som inom förorenade områden används även här 1-4 
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skalan. Projektet med att riskbedöma deponierna hamnar under MIFO fas 1. I projektet ges 

även rekommendationer över vad som kan behöva göras i MIFO fas 2 (Linköpings kommun, 

2008). 

Vid inventering av deponier förtydligas ibland olika sorters uppgifter genom en notering 

(tabell 7). Ibland beskrivs avfallstypen som lagts på deponin närmare, eller om en annan 

avfallssort har börjat deponeras efter ett visst årtal. Har deponin läckt eller om det utförts 

någon åtgärd så redovisas även detta som en notering. 

4.4.2. Avfallstyp 

Vid inventeringarna i Jönköping och Linköping från 1974 efterfrågades vilken avfallstyp och 

mängd avfall deponin innehöll. Som alternativ för avfallstyp fanns kategorierna: 

hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall, slam från enskilda brunnar, slam från 

kommunala avloppsreningsverk, latrin samt annat avfall. Avfallet mättes i ton per år och/eller 

kubik per år. 

Från inventeringarna som gjordes i Linköping och Jönköping under 1980-talet redovisas 

vilken eller vilka avfallstyper som deponierna består av. Alternativen är hushållsavfall, 

industriavfall och miljöfarligt avfall. En del deponier består av endast en avfallstyp medan en 

del deponier har en kombination av två eller tre avfallstyper. Vid inventeringen i Jönköpings 

kommun är det även 8 deponier som inte redovisar vilken typ av avfall de innehåller, medan 

det finns 1 deponi utan redovisat avfall vid Linköping kommuns inventering. De noteringar 

som står förtydligar i vissa fall vad deponin kan ha använts till för avfall. 

I MIFO inventeringen 2008 i Linköping redovisas tre avfallskategorier; hushållsavfall 

och/eller industriavfall. alt uppgifter saknas, schaktmassor och liknande samt Miljöfarligt 

avfall. Om data över deponins volym finns redovisas även detta. 

Från Jönköpings inventering 1983-1985 innehöll 16 av deponierna både hushålls- och 

industriavfall, 12 stycken består av både hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall, 6 deponier 

består av endast hushållsavfall, 9 består av endast industriavfall och slutligen är det 8 deponier 

som inte redovisar vilken typ av avfall de innehåller (tabell 1). 

Från Linköpings inventering 1984 innehöll 10 av deponierna både hushålls- och 

industriavfall, 2 stycken består av både hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall, 7 deponier 
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består av endast hushållsavfall, 4 består av endast industriavfall och slutligen är det 1 deponi 

som inte redovisar vilken typ av avfall den innehöll. 

Tabell 1. Deponier uppdelade efter avfallstyp i Jönköpings och Linköpings kommun 1983-

1985. 

KATEGORI ANTAL DEPONIER i 

Jönköpings kommun 

1983- 1985 

ANTAL DEPONIER i 

Linköpings kommun 

1984 

Hushålls-, industri- och 

miljöfarligt avfall 

12 2 

Hushåll och industriavfall 16 10 

Industri 9 4 

Hushåll 6 7 

Ej redovisat avfall 8 1 

 

Utvalda uppgifter från blanketten Inventering och riskbedömning av nedlagda deponier i 

Linköpings kommun enligt MIFO redovisas i tabell 2. Den talar om hur många av deponierna 

som har uppgifter om avfallsmängd, deponins volym och information om avfallstyp. 

Information om deponins avfallstyp är uppdelad i tre poster, Hushålls och/eller industriavfall 

alt. uppgifter saknas, schaktmassor och liknande samt innehåll av miljöfarligt avfall.  

 Tabell 2. Deponier uppdelade efter avfallstyp och redovisad volym Linköpings kommun 2008 

KATEGORI ANTAL DEPONIER 

Hushållsavfall och/eller industriavfall. Alt 

uppgifter saknas 
19 

Schaktmassor och liknande 2 

Miljöfarligt avfall 1 

Deponins volym 15 
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4.4.3. Riskklassning 

Vid blanketten från inventeringarna 1974 i Linköping och Jönköping redovisas inte 

deponiernas riskklassning. Då vi inte haft tillgång till datauppgifter från dessa inventeringar 

kan vi inte avgöra om det utfördes någon riskklassning som redovisades på annat ställe än 

inventeringsblanketten. I Jönköping och Linköpings inventeringar från 1980-talet, samt den 

från Linköping 2008 redovisas de olika riskklassningarna, tabell 3, 4 och 5 (Linköping, 1984, 

2008).  

Vid karteringen i Jönköpings kommun under 1983-1985 fick 30 stycken av deponierna 

riskklass 4 - liten risk, en deponi klassades som riskklass 3 - måttlig risk, 19 stycken i 

riskklass 2 - stor risk och slutligen klassades en deponi som riskklass 1 - mycket stor risk (se 

tabell 4). Deponin i riskklass 1 sanerades år 2001 (Jönköpings kommun, 2004). 

Tabell 3. Riskklassningen av deponier Jönköpings kommun 1983-1985. 

RISKKLASSNING ANTAL 

1 1 

2 19 

3 1 

4 30 

 

2002 gick Jönköpings kommun vidare med ytterligare undersökningar av utvalda deponier 

som hamnade i riskklass 2 vid inventeringen från 1983-1985, för att göra en ny bedömning. 

SWECO VIAK fick i uppdrag av Jönköpings kommun att bland annat undersöka deponierna 

genom provtagning av mark och grundvatten och därefter klassades de på nytt. Den nya 

klassningen utfördes efter aktuella jämförelsevärden och klassningen kontrollerades om de 

nya analysresultaten av grundvattenproverna påverkade den tidigare klassningen (SWECO 

VIAK2002). Resultatet blev att 4 av deponierna blev omklassade uppåt, vilket innebär att de 

blivit klassade som mindre farliga (Jönköpings kommun, 2004). Miljökontoret och tekniska 

kontoret samarbetade med undersökningarna och på miljökontoret återfinns idag en 

sammanställning av resultatet medans det fullständiga materialet återfinns hos tekniska 

kontoret. 

I Linköpings kommun genomfördes en riskklassning vid inventeringen 1984. Inget av 

upplagen bedömdes ha riskklass 1- mycket stor risk. Nio av upplagen fick riskklassning 2- 
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stor risk, en deponi riskklassning 3- måttlig risk och resterande tretton stycken fick 

riskklassning 4 -liten risk (tabell 4). 

Tabell 4. Riskklassningen av deponier Linköpings kommun 1984 

 

 

,  

 

 

I MIFO inventeringen från 2008 har de beräknat föroreningarnas farlighet utifrån avfallstyp 

och driftperiod. De olika avfallsslagen anses ha olika farlighet. Schaktmassor - liten farlighet, 

byggavfall - måttlig farlighet, Hushållsavfall och industriavfall - stor farlighet och miljöfarligt 

avfall (förbränning på platsen) – mycket stor farlighet. I inventeringen från Linköping 2008 

hamnade två deponier i riskklass 1- mycket stor risk, tio stycken i riskklass 2- stor risk, sex i 

riskklass 3 - måttlig risk och en i riskklass 4 - liten risk (tabell 5). 

Tabell 5. Riskklassningen av deponier Linköpings kommun 2008 

 

 

 

 

 

4.4.4. Ålder 

Deponierna som inventerades i Jönköping och Linköpings kommun under 1980- talet samt 

Linköpings MIFO inventering från 2008, redovisar i de flesta fall när deponierna påbörjades 

och avslutades, eller om de fortfarande är i drift. Dock finns det oklarheter över en del 

deponier och detta visas med ett frågetecken eller noteringen ca före årtalet. Vid ett tillfälle 

gällande Jönköping var det vid inventeringstillfället osäkert om deponin var avslutad eller 

inte, trots att det stod att den inte använts sedan 1970-talet. Vid några deponier står det inte att 

de är avslutade men det redovisas vilka år deponin varit aktiv så det går att utläsa att deponin 

inte längre används (tabell 7). 

RISKKLASSNIING ANTAL 

1 1 

2 9 

3 1 

4 13 

Riskklassning Antal 

1 2 

2 10 

3 6 

4 1 
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I tabell 6 redovisas driftperioden för de deponier som inventerades i Linköping 1984 samt 

deponin Bergsrondellen som upptäcktes först 2007. Noteringarna från inventeringen 1984 var 

knappa och innehöll mest information om markförhållanden och tas därför inte upp i tabellen. 

I MIFO inventeringen fanns separata dokument med utförliga noteringar och därför tas dessa 

inte heller upp i tabellen. 

Tabell 6. Driftperiod för deponier i Linköping 

Avfallsupplag Driftperiod enligt 
inventering 1984 

Driftperiod 
enligt MIFO- 
inventering 
2008 

Stjärnorp 1963-1968  
Dottersäter 1973-1980 1973-1980 
Jakobslund 1960-1973 1960-1973 
Rappestad 1968-1971  
Malmslätt 1950-1972 1950-1972 
Malmen 1972-1979  
Tornby 7 1940-1950  
Lingvallen 1945-1955 1945-1960 
Tornby 9 1940-1950  
Nykvarn 1972-1983 1942-1973? 
Kallerstad 1950-1965 1950-1965 
SAAB 1970-1980  
Ginkelösa 1969-1983 1969-1983 
Barkupplaget, Älvestad 1960-1979  
Kalkbrottet, Gistad 1960-1967 1960-1970 
Slaka ?-1965  
Gamla barktippen 1950-1967  
Barktippen 1973-1983  
Krångestad ?-1970 ?-1968 
Kyrkmarken Mellan 1963 och 1967 -

1969 
1963-1967 

Brokind 1950-1971 1959-1971 
Bestorp 1960-1967 1960-1967 
Ulrika 1942-1973  
Bergsrondellen  ?-1953 
 

Tabell 7. Inventeringsresultat över Jönköpings deponier 1983-1985 som visar år för drift 

samt särskilda noteringar. 

Avfallsupplag Driftperiod Pågående/Avslutad Särskild notering om 
deponin 

1. Norra Unnarydstippen 1965- Pågående - 
2. Gamla Nissastigen 1960-1965 Avslutad - 
3. Angerdshestra tipp 1950-1980 Avslutad - 
4. Bondstorpsvägen 
Månsarp 

1925-1950 Avslutad Denna deponi innehåller ingen 
info om vilken avfallstyp. Men 
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vid noteringar kan man läsa att 
det är den egna kommunens 
affärsavfall och trädgårdsavfall. 

5. Kortgölen, Månsarp 1950-1964 Avslutad - 
6. Pohls plåtindustri & 
varmförzinkning, 
Skarmaden 

1973- Pågående Industriområdet är kraftigt 
förorenat av zink. Från 
industriområdet leder ett dike till 
Skarmaden. Vattnet i Skarmaden 
är därigenom kraftigt 
zinkförorenat. Troligen finns 
mycket zink i sedimenten. 

7. Boerydstippen 1950-1962 Avslutad Tabergs Yllefabriks egen 
avfallstipp. Företaget har 
upphört. 

8. Tabergstippen 1948-1977 Avslutad Tabergstippen användes för 
hushålls-, industri- och 
ospecificerat avfall till 1970 av 
Månsarps kommun, mellan 
1971-1973 av Jönköpings 
kommun och under åren 1974-
1977 för industriavfall.  

9. Flahultsmossen 1960-1978 Avslutad Användes endast av 
Norrahammarsbruk. 

10. Ödestugu 1960-1973 Avslutad Deponeringsplatsen är ej 
återställd. 

11. Spexeryd – Ca 1970  (avslutad?) - 
12. Moliden Barnarp 1960-1965 Avslutad Deponeringsplatsen har troligen 

använts av Barnarps kommun 
13. Hult 1968- Pågående - 
14. Tenhult Brännugn 50talet-1971 Avslutad Tippning av latrin, aska och icke 

brännbart avfall. Förbränning av 
hushållsavfall och industriavfall. 

15. Deponeringsplats för 
gjuterisand 

1979- Pågående Grusgrop, som fyllts med använd 
gjuterisand. 

16. Läsäng 1947-1972 Avslutad - 
17. Torsvik 
(Klockarehemmet) 

1962-1972 Avslutad - 

18. Norrahammar 
brännugn 

1967-1978 Avslutad Förbränning dessutom av 
riskavfall. Deponering aska och 
slagg. 

19. Tenhult  Pågående Deponering av överskottsmassor 
och byggnadsavfall. 

20. Rydtippen 1963-1978 Avslutad - 
21. Bottnaryds tippen 1967- Pågående Hushållsavfall deponerat till 

1970. 
22. Hovslättstippen 1950-1967 Avslutad - 
23. Pajabgropen 
Klämmestorp 

1972-1976 Avslutad Oljeresterna bortschaktade pga. 
att gropen läckte. 

24. Klämmestorp grop 
för kemikalieavfall 

1970-1974 - - 

25. Sjövik 1972-1975 Avslutad Dessutom har deponerats rötslam 
från reningsverk. 

26. Bankeryd 1950-1974 Avslutad Hushållsavfall deponerades 
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1950-1967, därefter endast 
industriavfall. Miljöfarligt avfall 
är framförallt deponerat på 
fastigheten i Horstorp. 

27. Öggestorp ?– ca 1960 Avslutad Finns i inventering från början 
av 1960-talet. 

28. Rogberga - Pågående Används numera för deponering 
av trädgårdsavfall från 
kyrkogården. 

29. Knipphammaren 1956-1972 Avslutad - 
30. Hellstorp Ca1950-1979 Avslutad Hushållsavfall fram till 1967. 

Deponering av rötslam 
påbörjades 1971. Slammet är nu 
borttransporterat. Kommunen 
har tillstånd att deponera 
byggnadsavfall och 
överskottsmassor tom 1986-12-
31, beslutat av Länsstyrelsen. 

31. Ljungarum 1974-1974 Avslutad Avfallet kommer från tidigare 
använda slamgropar i 
Ljungarum, som måste tömmas i 
samband med att Svenska 
Fläktfabriken byggde sin 
Ljungsrumsanläggning. 

32. Haga 1958-1973 Avslutad - 
33. Munksjön Ca 1880-  Pågående Anger kvicksilverhaltigt 

fibersediment som miljöfarligt 
avfall. På noteringar står att 
kvicksilverpreparat användes till 
1967. 

34. Framnäs Ca 1950-1957 - - 
35. Dunkehalla ?-1980 Avslutad På platsen har legat en 

ytbehandlingsindustri. 
36. Huskvarna ?-1968 Avslutad Deponering på södra sidan av 

Huskvarna ån mellan 1950- 
1968. 

37. Hakarp ~50-1968 - - 
37a. Hakarp Ca 1940- 

ca1950 
- - 

37b. Slamtippen 
Carlsfors 

1968-1969 - Deponeringsplats för rötslam 
från Huskvarna reningsverk. 

38. Carlfors Bruk Ca 1920-1984 Avslutad Deponering av hushållsavfall 
avslutades 1972. 

39. f.d. Ebbes bruk ? – 1960 Avslutad Utfyllningar med gjuterisand. 
Eventuellt kan miljöfarligt avfall 
ha deponerats. 

40. Brunnstorp 1965-1975 Avslutad Platsen har använts av 
Husqvarna AB för deponering av 
slagg och skalformar. 

41. Lekeryd – 1974 Avslutad - 
42. Svartorp 1964-1972 Avslutad - 
43. Lertaget Ö Vistadal 1960-1978 Avslutad - 
44. Målskog Bankeryd 1965-1967 Avslutad - 
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45. Järsnäs Ca 1960-1971 - - 
46. Gränna 1965-1968 - Sopförbränning har ägt rum på 

platsen. 
47. Gränna 1968-1974 - - 
48. Gränna Galgen ?– 1965 - - 
49. Visingsö 1974- Pågående Används sedan 1980 endast för 

trädgårds- och affärsavfall. 
50. Visingsö  – 1974 Avslutad - 
51. Örserum 1963-1968 Avslutad - 

5. Analys 

Både Jönköping och Linköpings kommuner har utfört inventeringar och lämnat information 

till Länsstyrelsen som i förlängningen har lämnat över information till Naturvårdsverket. På 

den här vägen kortas dock informationen ned och blir svårare att finna på de högre nivåerna. 

Vår undersökning visar på att data som finns hos kommuner och Länsstyrelser kan ge en 

översiktlig bild av deponierna i länet. Om en deponi även räknas som ett förorenat område 

och har genomgått en MIFO undersökning kan mer detaljerad data finnas. För att få mer 

detaljerad information om en deponi, exempelvis vad som deponerades och när kan det 

behövas gå ner på personnivå. Genom att prata med boende i närheten och de som har arbetat 

på deponin kan en bättre bild av deponin fås. För att få fram information vid de inventeringar 

som gjorts har de ansvariga för undersökningarna intervjuat verksamhetsutövarna som drev 

deponin, åkerier som kört avfall, personer i deponins närhet och personer som har arbetat på 

ställen som deponerat avfall på den särskilda deponin (Linköpings kommun, 1984). Denna 

nivå ligger utanför våra avgränsningar men man bör veta att ytterligare information kan 

finnas. 

Jönköpings kommun utförde redan 1974 en inventering av avfallsupplag. Dessvärre fanns 

ingen skriftlig information om varför dessa inventeringar var gjorda hos varken kommun eller 

Länsstyrelse. Data från blanketterna vid dessa inventeringar var ganska översiktlig därför 

valde vi att inte ta med dessa inventeringar i vår studie. 

I vår litteraturöversikt fann vi att information som fanns på Länsstyrelser och kommuner 

skiljde sig åt. Länsstyrelsen i Jönköping hade tillgång till de inventeringar kommunen utfört 

förutom information om omklassningen som Jönköpings kommun gjorde 2002 av utvalda 

deponier. Information som fanns hos Linköpings kommun visade sig vara mer utförlig än det 

som fanns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Östergötland. Uppgifterna hos Länsstyrelserna 

skiljer sig dock inte åt gällande inventeringen som utfördes på 1980- talet. Om informationen 
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skiljer sig mellan inventeringarna som gjordes på 70-talet är dock oklart då vi inte undersökt 

data över denna period. Då kommunerna utfört inventeringarna kan man förvänta sig att finna 

mer specifik information där. Dock bör Länsstyrelserna ha samma uppgifter då de verkar som 

regional tillsynsmyndighet. 

6. Diskussion 
Denna uppsats har syftat till att inventera tillgänglig information om deponier på nationell, 

regional och lokal nivå samt att inventeringen skulle kunna vara en hjälp för att identifiera 

skillnader mellan deponier och därmed se vilka som är lämpliga för LFM- projekt. 

Nedan belyses de brister och skillnader som kan finns i data hos Naturvårdsverket, 

Länsstyrelserna och kommunerna för arbetet med LFM- projekt. 

Att återvinna material från deponier ligger både i kommunernas och olika företags intressen. 

Samtidigt som det ger positiv marknadsföring är återvinning bra ur miljösynpunkt. Tillgång 

till relevant data från inventeringar är viktiga då företag eller kommuner kan vilja exkavera 

och återvinna material ur deponierna. Som vi nämner tidigare menar Hogland (1996) att olika 

problem som hälsorisker, buller och lukt kan uppstå beroende på avfall, utformning och 

lokalisering. Detta motiverar ytterligare vikten av att det bör finns dokumenterad data om 

deponierna. Genom att kunna läsa om deponins historik kan dessa problem identifieras. 

6.1. De olika nivåerna 

Syftet var att jämföra hur information kring utförda inventeringar skilde sig mellan tre olika 

nivåer. Informationen skilde sig inte nämnvärt, men det går ändå att påstå att mest 

information kring en deponi går att finna hos kommunerna av dessa tre nivåer då de har utfört 

inventeringarna. Vi trodde att informationen länen mellan skulle skilja sig, men då man 

använt sig av samma blanketter vid riksinventeringar efterfrågas och besvaras samma 

uppgifter. Deponier som ägs av företag har antagligen utförligare information som 

dokumenterats av företaget, men då vårt arbete avgränsat sig här har detta inte undersökts. 

6.2. Inventeringsblankett 

Horth (1996) skriver att i LFM-projektet i Norfolk var en av nackdelarna att dokumentationen 

om äldre deponier ofta var ofullständig. Det fanns även skillnader i vad som dokumenterats, 

vilket ledde till att uppskattningar fick göras. Även i en del av de inventeringar vi undersökt är 

så fallet. Data från inventeringarna under 1980-talet anser vi ger en översiktlig bild av 
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deponiernas läge, driftperiod, huvudman och riskklassning. För en del av deponierna finns det 

även kompletterande noteringar som bland annat kan innehålla mer information om avfallets 

sammansättning och markförhållanden. Exempelvis så redovisar deponi nummer sex från 

Jönköpings inventering 1983-1985 inte vilken avfallstyp som lagts på deponin. I rutan under 

rubriken avfallstyp finns dock en notering om zink. Under noteringar finns mer information 

om vad zink har för betydelse för denna deponi. Att noteringarna finns underlättar vid 

framtida LFM- projekt. 

När data mellan inventeringarna i Linköpings kommun jämfördes fann vi brister i data om 

deponiernas lokalisering. På inventeringsblanketten från 1984 finns fastighetsbeteckningen på 

deponin utsatt. I MIFO inventeringen finns dock fastighetsbeteckning endast på några av 

deponierna och det är därför svårt att se om det är samma deponi i båda inventeringarna. 

Genom MIFO är det tänkt att det ska gå att jämföra inventeringsresultaten mellan länen. Dock 

är det oklart om Östergötlands och Jönköpings län använder sig av MIFO för att jämföra de 

olika länen emellan. 

Blanketten för 1980-talets karteringar saknar ur LFM synpunkt viss information. Den MIFO 

blankett som användes under 2000-talet var bättre då den innehöll mer detaljerad information, 

som kan vara användbar för de som har intresse av att utvinna material från deponier. 

Historiken för deponier är viktig för att undvika problem, men även för att veta om man som 

företag eller kommun kan göra en ekonomisk- eller miljömässig vinst på återvinning eller 

återanvändning. 

6.3. Avfallstyp 

För företag som vill återvinna ur en deponi är det av fördel om de kan få tillgång till 

inventeringsresultat som visar vad de kan förvänta sig finna på deponin. Detta innebär att de 

kan spara pengar på egna undersökningar och göra en större vinst. Dock kan det vara av 

fördel att göra egna undersökningar på deponin trots de resultat som finns, eftersom 

informationen som finns om vilket avfall deponin innehåller inte är detaljerad. Oftast 

innehåller inventeringarna resultat om det är hushålls-, industri- eller miljöfarligt avfall eller 

en kombination av flera. Dock kan mer information behövas vid utgrävningar, exempelvis 

vad den tidigare industrin lagt på deponin. Vissa inventeringar innehåller noteringar där mer 

information kan fås, men dessa kan ändå vara för dåligt detaljerade. Genom intervjuer med 

folk från kommunerna, sopåkare, industrirepresentanter och genom att studera äldre 

handlingar har man fått uppgifter från 1984. I de flesta fall har inga undersökningar av 
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avfallets typ gjorts på plats. Informationen om avfallets sammansättning kan därför tänkas 

vara felaktig eller ofullständig. Likaså är de volymer av avfall som redovisas ofta en 

uppskattning. I MIFO inventeringen har avfallets sammansättning delats upp i rubrikerna 

hushålls och/eller industriavfall alt. uppgifter saknas, schaktmassor och liknande samt 

innehåll av miljöfarligt avfall och det gör att informationen blir väldigt ospecifik och därmed 

svårare att avgöra deponins innehåll. I de mer utförliga inventeringsdokumenten 

Inventeringsresultat och förenklad riskbedömning kan det i vissa fall finnas mer specifik 

information. Inför LFM- projekt behöver man studera de olika inventeringarna som gjorts för 

att få fram tillräckligt mycket data om den utvalda deponin, för att avgöra om man vill gå 

vidare med en utgrävning av deponin. 

6.4. Riskklassning 

En bedömning av en deponis innehåll av miljöfarligt avfall är enligt Van der Zee (2004) en 

viktig indikator när kostnaden för utgrävning av en deponi ska räknas ut. Kostnaden vid en 

framtida utgrävning är högre om jordmassorna är förorenade och måste saneras. Varför 

inventeringen från 1974 inte innehåller riskklassningen har vi inte kunnat svara på. Däremot 

innehåller inventeringen från 1980-talet riskklassning och det gör det lättare att avgöra hur 

mycket miljöfarligt avfall som lagts på deponin. Omklassning av deponier har även gjorts i 

våra båda kommuner, vilket visar att de följer upp och ser vad som händer med deponierna. I 

MIFO inventeringen har en mer utförlig riskbedömning gjorts som baseras på föroreningarnas 

farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och skyddsvärde. Dock är 

föroreningarnas farlighet baserat utifrån förvalda riskklassningar för varje avfallstyp. De ger 

en viss indikation på avfallets föroreningsnivå men kan inte säga mer precist hur 

föroreningarna ser ut. Riskklassningarna i de inventeringar vi tittat på kan därmed användas 

som en viktig indikator i LFM sammanhang. 

6.5. Ålder 

Uppgifter om vilken period avfall har deponerats kan ge en visning om vad som finns på 

deponin och som Reith (1997) menar kan man finna mönster i deponiernas sammansättning. 

Exempelvis är att i deponier med avfall som deponerats före år 1950 antas det endast finnas 

små mängder av kemikalier medans avfall som deponerats mellan 1960- och 80-talet är troligt 

att de innehåller bekämpningsmedel och miljöfarliga kemikalier (Linköping, 2008). Däremot 

förekommer mycket aluminiumburkar i deponier ifrån 1970- talet, men är mer sällsynt i nyare 

deponier på grund av ökad retur till pant- och återvinningsstationer (Reith, 1997). Detta visar 
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att det är av betydelse att veta under vilka år deponin påbörjats och avslutats eftersom 

innehållet ändras med tiden.  

När deponering av organiskt material sker finns det en risk för utsläpp av metangas. Bränder i 

deponier kan orsaka utsläpp av bland annat dioxiner. För att kunna bedöma om 

deponigasbildning förekommer identifieras en rad faktorer. En ökad risk för fara av gas anses 

finnas om deponins ålder understiger 40 år, vilket förklarar vikten av att samla uppgifter på 

deponins ålder (Linköping, 2008). 

Även aktiva deponier kan vara aktuella för LFM- projekt. Som Van der Zee (2004) skriver 

kan LFM- projekt användas för att öka kapaciteten och livslängden på en aktiv deponi. 

Kraven som skärptes vid årsskiftet 2004/2005 på karakterisering av avfall som ska deponeras 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2005) underlättar när man vill återvinna eller återanvända 

material från aktiva deponier eftersom det blir lättare att hämta information om deponins 

innehåll. Förordningen SFS 2001:512 som börjar gälla 2009 ställer nya krav på utformningen 

av deponier gör att många deponier kan bli tvungna att stängas ned. De deponier som kan 

behöva läggas ned efter de nya kraven skulle kunna använda sig av LFM och därmed uppnå 

både miljömässiga och ekonomiska mål. 

6.6. Dataunderlag för LFM 

Van der Zee (2004) menar att indikatorer om en deponis ålder, innehåll och miljöfarliga 

ämnen ger ett första intryck och kan avgöra om en deponi är lämplig för LFM- projekt eller 

inte. Data från de inventeringar vi undersökt kan därför vara avgörande för att välja ut 

lämpliga deponier. Enligt van der Zee (2004) var det tre saker vid utgrävningar i 

Nederländerna som var avgörande för om företag var intresserade att utvinna ur en deponi; 

möjligheten att utveckla ett industriområde i närheten av deponin, undvika miljöföroreningar 

omkring deponin och slutligen möjligheten att skapa ny kapacitet på deponin. Van der Zee 

(2004) menar även att längre fram i processen behöver man undersöka geologisk information 

om platsen, vegetation och bebyggelse. I den MIFO inventering vi haft tillgång till undersöks 

dessa faktorer och kan därmed vara en stor hjälp i arbetet med LFM. 

I den amerikanska studien Reclaiming an old landfill site by Landfill mining (Richard et al, 

1996) redovisas möjligheterna med att exkavera en äldre deponi. En utvärdering av upplaget 

gjordes och hänsyn togs till avfallets innehåll, volymen avfall, mängden jord i avfallet samt 

lakvattnets föroreningsnivå. Deras metoder och tillvägagångssätt för att inventera en deponi 
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överensstämmer till viss del med de inventeringar som vi har granskat. I den amerikanska 

studien har dock målet med undersökningen varit en utgrävning och därför har grundligare 

undersökningar angående deponins innehåll gjorts. De MIFO inventeringar som vi haft 

tillgång till visar att de innehåller frågor som kan vara relevanta för framtida utgrävningar 

inom LFM; vilka verksamheter har funnits på platsen, riskklassning, vilken påverkan har de 

haft, exempelvis processvatten, utsläpp av kemikalier, hur snabbt sprids föroreningar och i 

vilka medier, ex. jord och vatten, tidigare provtagning/undersökningar som har gjorts och 

resultaten från dem redovisas. Kartor och geologisk information över området tas även fram 

och avstånd till närmsta vattendrag mäts upp. En bedömning av vilka exponeringsrisker det 

finns för miljö och människa görs (Naturvårdsverket, 1999). Trots att en utgrävning inte varit 

huvudorsaken i de inventeringar vi undersökt, kan man trots detta utläsa att data från 

inventeringarna är relevanta för LFM- projekt, då de kategorier vi valt att fördjupa oss i 

innehåller viktig information. 

6.7. Svårigheter med datainsamling 

Under arbetets gång har det funnits svårigheter att få tillgång till dataunderlag, exempelvis har 

en del material varit från 1980-talet och bakåt och därför varit svåråtkomligt. Den största 

svårigheten har dock legat i att komma i kontakt med rätt person hos de olika myndigheterna 

och få tillgång till relevant data. Ett flertal gånger behövde vi kontakta olika personer inom 

samma organisation för att få svar. Ofta blev vi hänvisade tillbaka till vår första kontakt som 

vi redan pratat med och som antingen inte var insatt i ämnet eller inte tillgänglig. 

Missförstånd i kommunikation har uppstått med våra kontakter, om syftet med uppsatsen 

vilket bidragit till svårigheter med besök och att få ta del av information och data. Vid vår 

kontakt med Naturvårdsverket har vi haft problem med att hitta en bra kontakt då den 

ansvarige för området deponier och förorenade områden varit tjänstledig. De andra 

kontakterna vid Naturvårdsverket har inte varit tillräckligt insatta eller tillgängliga vilket 

bidraget till dröjsmål vid svar. Det bör nämnas att de flesta av våra kontakter har varit 

hjälpsamma och hjälpt oss efter bästa förmåga. Dokumenten vi varit intresserade av har alla 

varit offentliga handlingar vilket betyder att alla har rätt att ta del av dem. Dock har vi upplevt 

det som att informationen ibland varit svåråtkomlig eller att det inte funnits någon 

information. 

Samarbete länen emellan är positivt, där kan bra och dåliga erfarenheter eller arbetssätt 

utbytas. Ett forum för endast avfallsfrågor kan bidra till en utveckling i rätt riktning. 
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Samarbete mellan Länsstyrelse, kommun och företag kan vara en god idé om det är aktuellt 

för ett företag att utvinna material från en deponi, då både Länsstyrelse och kommun har äldre 

kartläggningar dokumenterade eller möjligen erfarenhet av tidigare utvinningar. 

Trots att inventeringarna inte innehåller detaljerad information kan de ändå hjälpa till att 

avgöra om det finns ett intresse av att undersöka en deponin ytterligare. Kategorierna, som 

data delats upp i, kan vara avgörande för om en deponi kan bidra med ekonomisk- eller 

miljömässig vinst vid en utgrävning. 
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7. Slutsatser 
• Information från inventeringarna kan användas i arbetet med LFM- projekt. Man kan 

dock behöva gå ned på objekt- eller personnivå för att få tillgång till mer detaljerad 

data. 

• Kommunerna har visat sig ha den mest utförliga informationen om deponier. 

Länsstyrelserna har i vissa fall inte haft all data om de inventeringar kommunerna 

utfört. Information om inventeringarna på de olika nivåerna är ofta svåråtkomlig och i 

vissa fall bristfällig. 

• Data över riskklassning av deponier kan användas för att beräkna kostnaden vid en 

utgrävning. 

• Information om deponiernas ålder kan användas för att få en visning om avfallstyp, 

deponigas, förekomsten av kemikalier och bekämpningsmedel som deponin kan 

innehålla. 

• Data om deponiernas avfallstyp baseras ofta på uppskattningar. Utförligare 

undersökningar kan behöva göras för att med större säkerhet få reda på vad som 

deponerats. 

• Datainsamling vid framtida inventeringar bör baseras på MIFO- blanketten för att få 

mer utförlig information för LFM- projekt. 
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9. Ordlista 
Avfall Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken). 

Avfallshantering Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning 

och bortskaffande av avfall (se 15 kap 3 § Miljöbalken). 

Deponi Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas. 

Farligt avfall Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, 

cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt (se Avfallsförordningen 4§) 

Inert avfall Avfall som inte kan ge upphov till störande reaktioner med ämnen det kommer i 

kontakt med, exempelvis sten och grus (se deponeringsförordningen 3§). 

Lakvatten Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, 

mellanlagring och transport. 

Täckning Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra regnvatten 

att tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg. Mellantäckning läggs mellan 

lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande plantering. 

Källor: RVF – Svenska renhållningsverksföreningen, Svensk avfallsterminologi (1998, AFR- 

rapport 217), 1000 Terms in Solid Waste Management (1992, ISWA). 

Taget från Renhållningsförordning, 2006.  

Avfallsupplag Avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av avfall. 

(www.ne.se) 

Deponi Förvaringsplats för avfall (www.ne.se) 

Upplag Avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av t.ex. avfall, produkter 

eller material. Efter användningsområde benämns upplaget avfallsupplag, timmerupplag osv. 

(ne.se) 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Modifierad MIFO inventeringsblankett 
 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 

Objekt: (ifylles automatiskt från blankett A)  Upprättad (namn, datum):  

Id Nr: (ifylles automatiskt från blankett A)  Fältbesök(namn, datum): 

 

 Fältbesök (namn, datum): 

  

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status (i drift, nedlagd före 1969, 

nedlagd efter 1969, ingen tidigare känd 

verksamhet)  

 

Anläggningsområdets tillgänglighet (inhägnat,  

öppet)  

 

Verksamhetstid: (ungefärligt antal år)   

Driftstart och driftslut (år)   

Avfallets sammansättning Schaktmassor och liknande 

Hushålls- och/eller industriavfall alt. Uppgifter saknas 

Innehåll av miljöfarligt avfall 

Deponins utbredning, yta  

Deponins volym  

Efterbehandlingsåtgärder, genomförda (typ av 

åtgärd) 

 

Efterbehandlingsåtgärder, genomförda (typ av 

åtgärd) 

 

Konflikter (vattenförsörjning, omkringboende, 

jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, friluftsliv, 

kulturminnen, förestående ägarbyte, annat) 

 

 

Deponiområdet och omgivningen 

Markanvändning på objektet (industrimark, 

jordbruksmark, tätort/bebyggelse, skogsmark 

parkmark, övrig):  

 

Markanvändning inom påverkansområdet 

(alternativ som ovan)  

 

Avstånd från objekt till bostadsbebyggelse (0-50 

m, 50-200 m, 200-500 m, 500-1000 m, >1000 m):  

0-50 m 50-200 m 200-500 m  

500-1000 m >1000 m 

Luktolägenhet Luktolägenhet förekommer eller är rapporterad 
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Luktolägenhet ej rapporterad 

Synliga vegetationsskador inom objektet  (ja, nej) JA NEJ 

Vegetation Upplaget är frodigt bevuxet 

Upplaget är bevuxet 

Upplaget är ej bevuxet 

Synliga vegetationsskador inom 

påverkansområdet 

JA NEJ 

Täckskiktet Täckskikt finns i form av morän, silt, lera,matjord eller 
andra material med låg vattengenomsläpplighet 

Täckskikt saknas eller finns bara på begränsade ytor 
av upplaget. Täckskikt av sand och grus eller andra 
material med hög vattengenomsläpplighet 

Sättningar eller andra skador i täckskiktet Inga sättningar eller andra skador i täckskiktet 

Sättningar eller andra skador i täckskiktet 

Erosionsskador Inga erosionsskador 

Erosionsskador 

Släntlutning Plan överyta (<1:10) 

Svag lutning (1: 10-1:3) 

Brabt lutning (>1:3) 

Risk för förhöjd vattenomsättning i upplaget Liten sannolikhet 

Hög sannolikhet 

Jordart under upplaget Lera, leriga jordarter 

Silt, morän (ej lerig) 

Berg 

Grovmo, sand,grus 

Organogen jordart 

Jordartens mäktighet under upplaget Stor mäktighet (>5 m) 

Måttlig mäktighet (1-5 m) 

Liten mäktighet (<1 m) 

Mäktighet okänd 

Lakvattendränering Lakvatten dräneras via ytvatten 

Lakvatten dräneras via grundvatten 

Lakvatten dräneras både via ytvatten och grundvatten 

Förekomst av vattenförande lager under ytliga 

tätande jordlager 

Vattenförande lager förekommer under ytliga tätande 

jordlager 

Vattenlager förekommer ej under ytliga tätande 
jordlager 

Spricktektonik Sprickzoner indikerade under upplaget eller i 

upplagets omedelbara närhet 

Inga sprickzoner indikerade under upplaget eller i 
upplagets omedelbara närhet 

Konstaterad påverkan på yt-eller grundvatten Ingen konstaterad påverkan på yt-eller grundvatten 

Konstaterad påverka på yt-eller grundvatten 

Typ av närrecipient (grundvatten,dike,älv,sjö,hav)  

Närrecipient, namn och avstånd från föroreningen 

(enligt topografiska,ekonomiska kartan) 

 

Förekomst av vattentäckter Inga grävda brunnar för dricksvattenutag närmare än 

500 meter nedströms upplaget och inga bergborrade 
brunnar för dricksvattenutag inom 1000 meters radie 
från upplaget. Inga vattentäkter nedströms upplaget. 
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Grävda brunnar för dricksvattenuttag närmare än 500 
meter nedströms upplaget och/eller bergborrade 
brunnar för dricksvattenuttag inom 1000 meters radie 
från upplaget. 

 

Ytvattentäkter förekommer nedströms upplaget 

Grundvattentillgångar i jordlager Obetydliga grundvattentillgångar (dåliga 
utagsmöjligheter) 

Grundvattentillgångar av betydelse (goda eller 

måttliga uttagsmöjligheter) 

Känslig biotop nedströms upplaget Inga naturvårdsområden eller andra skyddsklassade 
områden nedströms upplaget 

Naturvårdsområden eller andra skyddsklassade 

områden förekommer nedströms upplaget 

Huvudavrinningsområde enligt SMHI  

 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader även rivna  (ålder och skick):   

 

Förorenade markområden (förutom själva deponiområdet) 

Lokalisering av förorenad mark  

Volym förorenade massor (m3)   

Utbredning av förorening, yta, (m2)   

Koordinater på förorenade markområdet,  

rikets nät sex siffror  

X=  

nord  

Y= 

ost 

Z= 

Höjd 

Föroreningar:   

 

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat grundvatten   

Volym förorenat grundvatten (m3)   

Utbredning av föroreningen, yta, (m2)   

Koordinater på det förorenade 

grundvattenmagasinet (rikets nät sex siffror)  

X=  

Nord 

Y= 

ost 

Z= 

Höjd 

Föroreningar   

 

 

Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat sediment   
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Volym förorenade sediment (m3)   

Utbredning av föroreningen, yta, (m2)   

Koordinater på det förorenade sedimentet,  

rikets nät sex siffror   

X=  

Nord 

Y= 

Ost 

Z= 

Höjd 

Föroreningar:   
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Bilaga 2. Naturvårdsverkets inventeringsblankett från 1980-talet 
 

Inventeringsblankett Förklaring och vidare beskrivning av det 

som efterfrågas 

Kartläge inlagt på separat karta På alla inventerade objekt återfanns tillhörande 

karta över området, besvaras genom ja eller nej. 

Avfallsupplaget redovisat i 1974 års 

kartering 

Oftast är de inte redovisade, undantag för ett fåtal 

objekt, besvaras genom ja eller nej. 

Avfallsupplaget prövat enligt 

miljöskyddslagen 

Besvaras om objektet uppfyller frågan eller inte 

genom ja eller nej. 

Kontrollprogram finns Besvaras med ja eller nej 

Användare Egna kommunen, hushållsavfall), Egna 

kommunens industrier, Annan kommuns 

hushållsavfall, Annan kommuns industri 

Deponeringsförhållande Information om vilket år verksamheten är 

påbörjad, vilket år den avslutades eller om 

verksamheten pågår. 

Avfallstyper Hushållsavfall, Industriavfall eller miljöfarligt 

avfall. Vid miljöfarligt avfall ska det specificeras 

och anges kända typer av betydelse. 

Markanvändning Markanvändning (allmänt), Vattentäkter och 

bebyggelse. Ska anges ifall konkurrerande 

intressen föreligger eller kan förväntas. 

Hydrogeologiska förhållanden Om situationen bedöms känslig beträffande 

ytvatten, grundvatten eller markbeskaffenhet 

Hälso- och miljöpåverkan Konstaterad, befarad eller okulärbesiktning 

(förhållandena otillfredsställande) 

Bedömning Vilken riskgrupp som objektet bedöms tillhöra. 
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Noteringar Här noteras om det är något övrigt som bör 

nämnas om objektet. Exempelvis nämns i 

Bottnaryds tippen nr21 att hushållsavfall är 

deponerat till 1970 och att verksamheten pågår. 
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Bilaga 3. Inventeringsblankett Jönköping, 1974 
 

Vad inventeringsbladet efterfrågar Förklaring och vidare beskrivning av det 

som efterfrågas 

Prövning enligt miljöskyddslagen Besvaras med ja eller nej 

Tidpunkt för beslut enligt miljöskyddslagen Besvaras med datum 

Är tillståndet tidsbegränsat Besvaras med datum 

Upplag i drift; begränsningar rörande 

inkommande avfall: 

• Finns angivet vad som får mottas 

(specificeras i bilaga) 

• Finns angivet vad som ej får mottas 

(specificeras i bilaga) 

 

 

Besvaras med ja eller nej 

Besvaras med ja eller nej 

Finns instruktion för hänvisning beträffande 

avfall som ej får mottas 

Besvaras med ja eller nej 

Kontrolleras inkommande avfall (om svaret är ja 

anges hur i bilaga) 

Besvaras med ja eller nej 

Är upplaget vid mottagningen av avfall bevakat Besvaras med ja eller nej 

Är upplaget försett med låsbar grind Besvaras med ja eller nej 

Är upplaget oåtkomligt för tillförsel av avfall 

med hjälp av fordon andra vägar än den avsedda 

Besvaras med ja eller nej 

Finns fastställda mottagningsavgifter 

(specificeras i bilaga) 

Besvaras med ja eller nej 

Finns skötselinstruktion Besvaras med ja eller nej 

Finns uppbyggnadsplan (plan för den successiva 

uppläggningen av avfallet) 

Besvaras med ja eller nej 
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Finns avslutningsplan (inklusive slutlig täckning 

och plantering av växter) 

Besvaras med ja eller nej 

Är upplaget försett med utjämningsmagasin för 

förorenat vatten, lakvatten (magasinets 

storlek__m3, dräneringsområdets storlek___m2) 

Besvaras med ja eller nej 

Behandlas lakvattnet Besvaras med ja eller nej 

Har olägenheter dokumenterats (brand, fåglar, 

påverkade vattentäkter etc) 

Besvaras med ja eller nej 

Mottas avfall i särskild depå för vidare befordran 

till slutlig behandling: 

• Skrotbilar 

• Specialavfall (tex spillolja) 

 

Besvaras med ja eller nej 

Besvaras med ja eller nej 

Sker bränning vid upplaget Besvaras med ja eller nej 

Finns förbränningsutrustning Besvaras med ja eller nej 

Finns fastställt kontrollprogram (bilaga) Besvaras med ja eller nej 

Finns data från kontrollprogram (bilaga) Besvaras med ja eller nej 

Hur länge beräknas nuvarande anläggning räcka Besvaras med antal år 

Finns fastställda planer för kommande skede (om 

svaret är ja anges närmare i bilaga) 

Besvaras med ja eller nej 

Tillfört avfall: 

• Avfall enligt första stycket 4§ KRL 

Hushållsavfall och med hushållsavfall 

jämförligt avfall 

Slam från enskilda brunnar 

Latrin 

ton/år      m3/år 

 

_____     _______ 

                ______ 

                ______ 
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• Slam från kommunala 

avloppsreningsverk 

• Annat avfall (specificeras i bilaga) 

 

                  _______ 

______      _______ 

 

 

Nedlagt avfallsupplag: 

Är platsen försedd med tydligt anslag att all 

vidare tippning är förbjuden 

Har avslutningsåtgärder genomförts 

Ange de huvudsakliga avfallstyper som tillförts 

upplaget (kan införas på ovanstående rubrik: 

tillfört avfall) 

 

Besvaras med ja eller nej 

Besvaras med ja eller nej 
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