
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 
15,Östra Vallgatan 
12 (hiss) 

 0340-880 00 212000-1249 ks@kommunen.varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg 432 80 Varberg  0340-67 64 52  www.varberg.se 

 

 

 1 (10) 

2018-01-23 Version 1.0 

 

 

 

 

Samhällsutvecklingskontoret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan för nedlagda 

deponier inom Varbergs kommun 

 

  



 

  2 (11) 
 

 

Innehållsförteckning 

Inledning och bakgrund ................................................................................................. 3 

Nationell och lokal målsättning ..................................................................................... 4 

Nulägesbeskrivning .........................................................................................................5 

Metod .............................................................................................................................. 7 

Avgränsning och omfattning ........................................................................................... 7 

Prioriteringsordning och tidsplan .................................................................................. 8 

Rapportering av arbetet ................................................................................................. 9 

Fortsatt arbete ................................................................................................................ 9 

Ansvarsfördelning .......................................................................................................... 9 

BILAGA 1 ..................................................................................................................... 10 

 

 

 

  



 

  3 (11) 
 

 

Inledning och bakgrund 

Vad är en deponi 

En deponi är ett kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas, även kallad 

”soptipp”.  

 

En deponi som avslutats före 16 juli 2001 är inte att anses som en deponi i juridisk 

mening utan som ett förorenat markområde enligt 10 kap. miljöbalken. En nedlagd 

deponi omfattas därmed inte av deponiförordningen. 

 

Kommunalt ansvar 

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling från 2006 (NFS 2006:6) och 

föreskrifter om avfallsplan, har kommunerna ett ansvar att riskklassificera nedlagda 

deponier enligt MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) 

och för de deponier där kommunen själv varit verksamhetsutövare, redovisa uppgifter 

om planerade och vidtaga åtgärder om det behövs för att förebygga olägenheter för 

människor hälsa och miljö. 

 

Inventering 

Varbergs kommun har deltagit i ett gemensamt deponiprojekt i Halland rörande 

inventering av nedlagda deponier. Länsstyrelsen i Hallands län utförde inventeringen 

medan kommunen stod för finansieringen. Inventeringen utfördes enligt 

Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas I (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden). Inventeringen resulterar i att deponin klassificerad utifrån riskerna för 

människa och miljö. 

 

Riskklass 1 Mycket stor risk för människors hälsa och miljö 

Riskklass 2 Stor risk för människors hälsa och miljö 

Riskklass 3 Måttlig risk för människors hälsa och miljö 

Riskklass 4  Liten risk för människors hälsa och miljö 

 

Under 2015 och 2016 inventerades totalt 29 deponier i Varbergs kommun. Av dessa 

hamnade 14 deponier i riskklass 2 och 15 i riskklass 3. Ingen hamnade i klass 1 eller 4. 

Inventeringen är sammanställd i en rapport av Länsstyrelsen i Hallands län (2016-12-

08), Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun. Länsstyrelsen i Hallands 

läns tryckeri 2016. 

 

För de deponier som enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas I har fått en högre 

riskklass (1 och 2) behövs ytterligare utredning och eventuellt även någon form av 

åtgärd.  

 

Varför en handlingsplan 

Handlingsplan är framtagen för att uppfylla det krav som ställs på grund av det 

kommunala ansvaret för nedlagda deponier. Handlingsplanen beskriver planerna för 

arbetet med fördjupade undersökningar och eventuella åtgärder för de nedlagda 
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deponierna i riskklass 2 samt innehåller prioriteringslista med tidplan. Avsikten med 

handlingsplanen är att undersöka vilka deponier som eventuellt behöver åtgärdas för 

att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.   

Handlingsplanen har en koppling till kommunens Avfallsplan. 

 

Handlingsplanen är även ett viktigt bidrag till att uppfylla flera av kommunens 

hållbarbetsmål. Det gäller framförallt målbilder under inriktningen Livskraftiga 

ekosystem med fokus på att minska förekomsten av gifter i miljön, samt att bevara 

och utveckla ekosystemtjänsternas funktion och kvalité. Betraktat ur ett 

hälsoperspektiv har handlingsplanen även en tydlig koppling till kommunens 

hållbarhetsinriktning Välmående samhälle, då det är ett sätt att arbeta för bättre hälsa 

genom att minska risken för exponering av hälsoskadliga ämnen. 

 

Nationell målsättning 

Enligt Naturvårdsverket kan en nedlagd deponi ge negativ påverkan på människors 

hälsa och miljö genom spridning av föroreningar i mark och vatten. Handlingsplanen 

kan betraktas som ett lokalt bidrag till arbetet för att uppfylla det nationella 

miljökvalitetsmålet för Giftfri miljö. Giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i 

miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden. Dessa ämnen ska vara nära noll och påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen ska vara obetydlig.  
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Nulägesbeskrivning 

I kommunen finns 36 stycken kända nedlagda deponier, varav 12 faller inom ramen 

för denna handlingsplan, se vidare avsnitt om avgränsning och omfattning längre ner. 

En sammanställning med uppgifter kring avfallsdeponierna finns i tabell 1. Figur 1 

visar de nedlagda avfallsdeponiernas lokalisering. 

 
Tabell 1. Sammanställning nedlagda deponier i Varbergs kommun 

 

  
Nr Objektnamn Annat namn

Fastighets-

beteckning K
o

m
m

u
n

al

Ic
ke

 

ko
m

m
u

n
al

In
te

 

in
ve

n
te

ra
d

R
is

kk
la

ss Planerad/ 

pågående 

arbete Tillsynsmyndighet

1 Annebergs AFA Trönninge 21:1 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

2 Buas AFA Bua 5:3 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

3 Bösarps AFA Bösarpdeponin Skällinge-Bösarp 1:1 x x Sluttäckt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

4 Derome Såg Bossgård 2:20 och 

2:8

x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

5 Eternirör och Gyproc 

industrideponi

Reci Industri AB,   

Stg 1686 mfl.

Getakärr 9:1 och 9:9 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

6 Firestones Gummideponi Fastarp 1:57 och 

1:46

x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

7 Gåsakullas AFA Kärragårde 1:24 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

8 Hunnestads byggdeponi Hunnestads 

byggtipp 2, 

Hunnestad/Tjärby 

AFA

Hunnestad 7:17 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

9 Hunnestads deponi Hunnestad 7:16 och 

5:7

x x Sluttäckning 

påbörjad

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

10 Karl-Gustavs AFA Skedeskamma 1:1 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

11 Karl-Gustav AFA, Skjutbana Torsberg Torsberg 1:3 x x Sluttäckt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

12 Kungsäter AFA Gödeby AFA Österby 1:2 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

13 Kustsanatoriets deponi Getakärr 5:111 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

14 Källstorps AFA Källstorp 11:1 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

15 Källstorps AFA (2) Källstorp 11:1 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

16 Lassabacka AFA Lassabackadeponin, 

Dumpen

Getakärr 9:2, 9:4 

och 9:6

x x Förslag till 

åtgärd 

påbörjad

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

och Länsstyrelsen

17 Lindhovs AFA * x x Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

18 Lobergsslätt AFA Björkhult 1:18 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

19 Ringhals brandtipp Biskopshagen 3:2 x 3 Länsstyrelsen

20 Sandals AFA Porsmad 1:107 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

21 Sibbarps AFA Högryd 2:5 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

22 Skällinges AFA Attarp AFA Skällinge 4:1, Attarp 

4:3, 3:3 och 3:4

x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

23 Strängbetongs deponi Barkhult 2:1 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

24 Södra Cells deponi etapp    

1 & 2

Lahall 1:18 och 2:13 x 2 Länsstyrelsen

25 Södra Cells deponi etapp    

3 & 4

Lahall 1:18 och 2:13 x x Länsstyrelsen

26 Tjärbys AFA 1 Hunnestad 5:11 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

27 Tjärbys AFA 2 Hunnestad 5:11 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

28 Träslövsläge AFA Träslövsläge 2:16 

och 2:33

x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

29 Träslövsläge AFA (2) Träslövsläge 15:11 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

30 Tångabergs AFA Tofta 9:17 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

31 Veddige AFA Veddigedeponin Vabränna 3:39 x x Godkänd 

avslutnings-

plan finns

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

32 Värö-Backas AFA Backa 5:5 Varö-Backa samf:5 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

33 Västra Deromes 

betongdeponi

Västra Derome 3:4 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

34 Åhs AFA Tvååkers-Ås 2:3 x 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

35 Ängarnas AFA Tvååker 41:1 x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

36 6 Stenbrott i Varberg Stenbrott 1 Getakärr 3:1 x x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Stenbrott 2 Getakärr 3:1 x x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Stenbrott 3 Getakärr 5:32 x x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Stenbrott 4 Husaren 7 x x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Stenbrott 5 Getakärr 3:46 x x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Stenbrott 6 Getakärr 3:94 x x 3 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

* Inventerades inte i deponiprojektet och saknar riskklass
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Figur 1. Nedlagda deponier i Varbergs kommun 

 

Röd: Deponi som är sluttäckt eller där arbete redan påbörjats 

Orange: Deponi med riskklass 2 

Gul: Deponi med riskklass 3  
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Metod 

De nedlagda deponierna i riskklass 2 kommer att utredas enligt MIFO-metodiken fas 

II. Arbetet med MIFO fas II baseras på resultaten från fas I och innebär att 

översiktliga undersökningar utförs med provtagningar av t.ex. mark och grundvatten. 

Syftet med dessa undersökningar är att utreda föroreningssituationen och skaffa 

tillräckligt med kunskaper för att med rimlig säkerhet kunna klassificera deponin i 

rätt riskklass.  

 

Riskklassningen av deponierna kan komma att ändras efter provtagningen beroende 

på resultatet. För att riskklassningen ska kunna sänkas ska dels provtagningen var 

utförd på ett sådant sätt att resultatet visar på att läckage med stor sannolikhet kan 

uteslutas och dels ska inte betydande läckage förväntas ske i framtiden. Riskklassen 

kan komma att höjas om resultatet av provtagningen visar på att det föreligger större 

risk för människors hälsa och miljö än vad som bedömdes i inventeringen.  

 

Riskklassningen utifrån MIFO-metodiken fas II ligger till grund för bedömning om 

deponin bör efterbehandlas och åtgärder vidtas.  

 

Avgränsning och omfattning 

Handlingsplanen omfattas av de deponier som tilldelats riskklass 2 som innebär stor 

risk för människors hälsa och miljö.  

 

Av de 14 deponier som blivit tilldelade riskklass 2 är tre av dessa, Derome Såg, 

Firestone Gummideponi och Södra Cell deponi etapp 1& 2, inte kommunala deponier 

samt att en, Kustsanatoriets deponi, tillhör Landstinget/Region Halland. Derome Såg 

och Södra Cells deponi etapp 1 & 2 ryms inte inom ramen för handlingsplanen då de 

inte är kommunala.  

Trots att Firestone gummideponi och Kustsanatoriets deponi inte är kommunala 

deponier kommer de att ingå i handlingsplanen då de bedöms utgöra en stor risk för 

människors hälsa och miljön samt att ansvaret för deponierna inte är helt utredd. Om 

utredningen visar på att åtgärder behöver vidtas för dessa två deponier kommer en 

ansvarsutredning att göras.  

 

För de deponier som tilldelats riskklass 3 bedömer miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen att inga ytterligare undersökningar behövs i nuläget. På 

Värö-Backa AFA och Kungsäter AFA upptäcktes synligt avfall i samband med 

inventeringen som ska plockas bort.  

I de fall exploatering förekommer på eller i närheten av en deponi bör utredning ske 

även för deponi med riskklass 3. Utredningen sker i samband med exploateringen.  

 

Lindhovs AFA inventerades inte under det gemensamma deponiprojektet. 

Fastighetsägaren gick inte att få tag på trots flera försök till kontakt. Inventeraren 

hade inte behörighet att beträda området utan fastighetsägarens medgivande. 
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Deponin bör inventeras men eftersom den inte är en kommunal deponi kommer 

kommunen inte att utföra inventering eller vidta några åtgärder. Av ovanstående 

anledning omfattas deponin därför inte heller av denna handlingsplan.  

 

Fem av kommunens deponier, Lassabacka AFA (Lassabackadeponin), Bösarps AFA 

(Bösarpdeponin), Karl-Gustavs AFA, Veddige AFA (Veddigedeponin) och Hunnestads 

deponi, hamnar utanför ramen för denna handlingsplan då det för deponierna redan 

pågår utrednings- eller åtgärdsarbete eller bedrivs tillsyn av kommunen. Södra Cells 

deponi etapp 3 & 4 ingår inte heller då deponin inte är kommunal och tillsyn bedrivs 

av Länsstyrelsen. 

 

Prioriteringsordning och tidsplan 

Som en del i att upp nå det nationella miljömålet gällande giftfri miljö har 

Naturvårdsverket satt upp tre etappmål gällande förorenade områden. Etappmålen 

ska bidra till att öka takten för efterbehandling av förorenade områden. Etappmålen 

innebär att: 

 

• Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa och 

miljön (riskklass 1) ska vara åtgärdade år 2025. 

• Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa och miljön 

(riskklass 2) ska vara åtgärdade år 2025.  

• Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan 

föregående behandling av massor, ska ha ökat år 2020.  

 

För att uppfylla etappmål 2 krävs att två utav de tolv deponierna i riskklass 2 är 

utredda och eventuellt åtgärdade år 2025. Ser man till samtliga 36 nedlagda deponier 

inom Varbergs kommun krävs att sex deponier är utredda och åtgärdade till 2025. 

Två av dessa är redan sluttäckta, för en har sluttäckning påbörjad och för två deponier 

har utredning påbörjats. Det betyder att utöver dessa fem krävs att ytterligare en 

deponi är utredd och åtgärdad till 2025 för att uppfylla etappmålet. 

 

Prioriteringsordningen och tidplan för deponierna framgår i bilaga 1.  

Prioriteringen av deponierna enligt prioriteringslistan är baserad dels på 

riskbedömningen från utförd inventering enligt MIFO-metodiken fas I, dels på risken 

för läckage och exponering av förorening och dels på deponiernas lokalisering och 

närhet till bostäder eller värdefullt naturområde.  

Tidplanen är satt i syfte med att bidra till uppfyllnad av Naturvårdsverkets tre 

etappmål.  
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Rapportering av arbetet 

Resultaten av utförda markundersökningar kommer att sammanställas i en rapport 

och redovisas till tillsynsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varberg.  

Rapporten kommer att beskriva föroreningssituationen samt innehålla en 

riskbedömning och riskklassning av deponin utifrån MIFO-metodiken.  

 

Fortsatt arbete 

För de deponier som efter utredning och utförd markundersökning ligger kvar i 

riskklass 2 eller bedöms till riskklass 1 måste efterbehandling ske och åtgärder vidtas. 

En åtgärdsplan kommer att tas fram med förslag på åtgärder. Vid val av åtgärd ska 

schaktning som arbetsmetod i största mån undvikas.  

 

Ansvarsfördelning 

Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet som bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada 

(verksamhetsutövaren) ansvarig för det avhjälpande som ska ske av området. 

Ansvaret för avhjälpandet ligger således inte på Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) 

utan på Varbergs kommun och kommunstyrelsen som markägare. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för de nedlagda deponierna i Varbergs 

kommun. VIVAB ansvarar för de deponier som har en från miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen godkänd avslutningsplan. Dessa är Bösarpdeponin, 

Hunnestads deponi och Veddigedeponin.  

 

Detta förslag till handlingsplan innebär ökade arbetsuppgifter inom 

kommunstyrelsens förvaltning. I arbetet ingår att formulera kravspecifikationer och 

underlag vid upphandling av olika uppdrag, så som framtagande av provtagningsplan 

och miljötekniska undersökningar. Om åtgärder krävs kommer ytterligare 

upphandlingar att krävas, uppdrag som framtagande av åtgärdsplan och anmälan om 

efterbehandlingsåtgärd till tillsynsmyndigheten samt projektledning vid sanerings- 

och efterbehandlingsarbete av deponin.  

 

Arbetet utifrån handlingsplanen med utredningar omfattande miljötekniska 

markundersökningar medför kostnader för kommunen. Visar utredningarna på att 

åtgärder behöver vidtas innebär det ytterligare kostnader i samband med 

framtagande av åtgärdsplan samt genomförande av efterkommande sanerings- och 

efterbehandlingsarbete. 

 

  



BILAGA 1

År 2018 till 2025

Deponi Kommentar till prioritering
Gåsakullas AFA

Karl-Gustavs AFA

Hunnestads byggdeponi

År 2026 till 2035

Deponi Kommentar till prioritering
Kustsanatoriets deponi

Firestone Gummideponi

Skällinges AFA

Annebergs AFA

År 2036 till 2045

Deponi Kommentar till prioritering
Tångabergs AFA

Åhs AFA

Träslövsläge AFA (2)

År 2046 till 2050

Deponi Kommentar till prioritering
Sibbarps AFA

Källtorps AFA

Prioriteringslista för utredning av nedlagda deponier i riskklass 2

Bedöms som låg föroreningsnivå. Människor 

uppehåller sig sällan i närheten.

Enligt Naturvårdsverkets etappmål för uppfyllnad av de nationella miljömålen ska samtliga nedlagda 

deponier i riskklass 1 och 2 vara åtgärdade senast år 2050. Till år 2025 ska 25 % av alla objekt i 

riskklass 1 och 15 % av alla objekt i riskklass 2 vara åtgärdade.

Deponierna kommer att utredas enligt nedan angiven prioriteringsordning. Inom tidsperioderna är 

deponierna inte rangordnade. Syftet med utreningarna är att se om behov av åtgärd föreligger.

Deponierna bedöms utgöra stor risk för människa 

och miljö. Spridningsrisken och 

spridningsförutsättningarna är stor. Innehåller 

troligtvis föroreningar med hög farlighet. 

Deponierna ligger i närhet till bostäder och omfattas 

av de sex deponier som fått högst prioritering av 

Länsstyrelsen i utförd inventering, MIFO fas I.

Deponierna ligger i närhet till bostäder och inom 

tätbebyggtområde.

Avfallen är helt eller till viss del inte täckta vilket 

ökar risken för exponering. Ligger relativt avskilt 

från bostadsbebyggelse men i närhet till 

vattenområden. Tre av deponierna omfattas av de 

sex deponier som fått högst prioritering av 

Länsstyrelsen i utförd inventering, MIFO fas I.

Kommentar: En av dessa tre deponier ska vara åtgärdad eller omklassifierad till riskklass 3 eller 4 

innan 2025 för att Naturvårdverkets etappmål ska anses vara uppfyllt. 



Tidplan för år 2018 till 2025

Deponi Start Slut

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Gåsakullas AFA

Utredning Q2 2018 Q3 2019

Framtagande av åtgärdsplan Q4 2019 Q3 2020

Genomförande av åtgärd Q4 2020 Q4 2022

Hunnestads byggdeponi

Utredning Q4 2020 Q3 2021

Framtagande av åtgärdsplan Q4 2021 Q3 2022

Genomförande av åtgärd Q4 2022 Q4 2024

Karl-Gustavs AFA

Utredning Q2 2022 Q1 2023

Framtagande av åtgärdsplan Q2 2023 Q1 2024

Genomförande av åtgärd Q2 2024 Q4 2025

        Utredning klar, svar på behov av åtgärd, medel för åtgärdsplan avsätts

        Kostnaden för åtgärd blir känd, medel för genomförande av åtgärd avsätts

2024 20252018 2019 2020 2021 2022 2023




