
Antaget av kommunfullmäktige 2019-12-09 § 245

Bilaga 3 
Nedlagda deponier



Bilaga 3 
Nedlagda deponier 

2 september 2019 

 

2 (8) 

Innehåll 
1  BAKGRUND .................................................................................................... 3 

2  GENOMFÖRD INVENTERING OCH RISKKLASSNING .......................................... 3 

3  RESULTAT AV INVENTERING OCH RISKKLASSNING ......................................... 4 
 

  



Bilaga 3 
Nedlagda deponier 

2 september 2019 

 

3 (8) 

1 Bakgrund 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 
(NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Ett av målen i avfallsplanen är att minska risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier. För 
de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder redovisas. 

Enligt 4 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. En nedlagd deponi är följaktligen en avslutad 
upplagsplats för avfall som härstammar från flera  olika verksamheter och/eller  hushåll. Uppgifter om förorenade områden där 
kommunen inte står som huvudman ingår därför inte i redovisningen över nedlagda deponier. 

För undersökning och riskbedömning av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen. Nedlagda deponier räknas som 
pågående miljöfarlig verksamhet, eftersom utsläpp av föroreningar kan fortgå även om inget nytt avfall tillförs deponin. 

2 Genomförd inventering och riskklassning 
En konsult fick under 2012 i uppdrag att göra en inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1 av nedlagda deponier i Borgholms 
kommun. Inga nya objekt framkom vid inventeringen.  

Inventeringen gjordes enligt Naturvårdsverkets rapport 4947 Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) samt Statens 
geotekniska instituts publikation 14, Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier – Information och råd. 

I MIFO-metoden används två faser. I fas 1 görs en orienterande studie och en preliminär riskklassning. Uppgiftsinsamling sker genom 
litteratursökning, platsbesök och intervju med berörda parter. Utifrån erhållna resultat görs en riskklassning (riskklass 1-4) vilken 
ligger till grund för prioritering av vilka objekt som ska gå vidare till fas 2. Riskklass 1 innebär ”mycket stor risk”, riskklass 2 ”stor 
risk”, riskklass 3 ”måttlig risk” och riskklass 4 ”liten risk”.  I fas 2 görs en övergripande undersökning samt en ny riskklassning. 

Deponier tillhörande riskklass 1 och 2 är prioriterade för vidare undersökningar. För deponier av riskklass 3 eller 4 är behovet av 
åtgärder inte lika stort, men kontroll av deponierna ska ske regelbundet för att upptäcka eventuella förändringar. De deponier där 
avfall ligger synligt och  i öppen dager bör åtgärdas för att minska risken för skador på människor och djur. 



Bilaga 3 
Nedlagda deponier 

2 september 2019 

 

4 (8) 

I samband med framtagandet av ny avfallsplan har tillsynsmyndigheten under 2019 fastställt riskklassningen av nedlagda deponier 
enligt MIFO 1. Vid bedömning av konsultrapportens riskklassning har tillsynsmyndigheten omklassat en av  kommunens nedlagda 
deponier till en högre riskklass (Köpings tall), medan för övriga deponier bedöms risken vara oförändrad. Fastställd riskklassning har 
kommunicerats till kommunens deponiansvarige för eventuella synpunkter. Inga synpunkter har kommit in till tillsynsmyndigheten.  

I de fall kommunen har varit verksamhetsutövare är kommunen ansvarig för att miljöbalkens regler efterlevs. Tillsynsansvarig nämnd 
är tillsynsmyndighet både när det gäller deponier som drivits av kommunen och andra deponier. I något enstaka fall är länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet.  

Tillsynsmyndigheten avser att fortsätta att arbeta med vidare undersökning av de nedlagda deponierna enligt Naturvårdsverkets 
MIFO-metod. Fortsatta utredningar kan medföra att riskklassningen ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Resultat av inventering och riskklassning 
I Borgholms kommun finns i dagsläget 17 stycken nedlagda deponier (Av inventerade 15 deponier bedöms 9 st tillhöra riskklass 2 
"stor risk" och 6 st riskklass 3 "måttlig risk". Ingen av deponierna bedöms tillhöra riskklass 1 eller 4.  
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 Tabell 1). Med undantag för deponier Kalleguta och Rullbackarna, där sluttäckningsarbete för närvarande pågår, har övriga 15 
deponier inventerats enligt MIFO fas 1.  Inventering enligt MIFO fas 2 återstår. Kommunen är verksamhetsutövare för alla nedlagda 
deponier. 

Av inventerade 15 deponier bedöms 9 st tillhöra riskklass 2 "stor risk" och 6 st riskklass 3 "måttlig risk". Ingen av deponierna bedöms 
tillhöra riskklass 1 eller 4.  

 

 Tabell 1 Nedlagda deponier, Borgholms kommun 

Namn, ID Typ/Avfalls-
slag 

Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda 
åtgärder 

Avslutningsår Verksamhets- 
utövare 

Riskklassning 
enl MIFO 

Abbekärr Hushållsavfall Böda Krono- 
park 2:176 

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

1966 Borgholms 
kommun 

3 

Egby 
 

Hushållsavfall, 
blandat avfall 

Egby 6:7 
 

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 

1980 
 

Borgholms 
kommun 
 

2 

Ekerum Hushållsavfall Halltorp 1:10 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 
 

1974 Borgholms 
kommun 
 

2 

Getterum Hushållsavfall Böda Krono-
park 2:176 

Synligt avfall, bör 
täckas över. Inga 
planerade åtgärder i 
dagsläget. 
 

1966 Borgholms 
kommun 
 

2 
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Namn, ID Typ/Avfalls-
slag 

Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda 
åtgärder 

Avslutningsår Verksamhets- 
utövare 

Riskklassning 
enl MIFO 

Greby Hushållsavfall, 
industriavfall 

Greby 8:2 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 
 

1965 Borgholms 
kommun 
 

2 

Hagaby Hushållsavfall Hagaby 6:4 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 
Inom 
vattenskyddsområde 
- prioriterat område 
för inventering enligt 
MIFO fas 2. 
 

1966 Borgholms 
kommun 
 

2 

Hammaren Hushållsavfall, 
industriavfall 

Smörblomman 
14, 21. 

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 
 

1965 Borgholms 
kommun 
 

3 

Högsrum Byggavfall Högsrum 20:1 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 

1989 Borgholms 
kommun 
 

3 

Kalleguta Hushållsavfall, 
byggavfall 

Köpinge 1:86 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 
Omformning pågår 
inför sluttäckning.  
 

Deponering 
upphörde 2002. 
Avslutningsplan 
beslutad. 

Borgholm 
Energi AB 
 

Ej riskklassad 
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Namn, ID Typ/Avfalls-
slag 

Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda 
åtgärder 

Avslutningsår Verksamhets- 
utövare 

Riskklassning 
enl MIFO 

Köpings Tall Hushållsavfall, 
aska 

Köpings Tall 
12:2 

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 
Inom 
vattenskyddsområde 
- prioriterat område 
för inventering enligt 
MIFO fas 2.  
Uppgifter på att 
nedgrävning av 
farligt avfall har 
förekommit. 

1977 Borgholms 
kommun 
 

1 

Lundbyberg Hushållsavfall Lundebybrottet 
1:1 

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 
 

1966 Borgholms 
kommun 
 

3 
 
 
 

Mejeriviken Hushållsavfall, 
industriavfall 

Borgholm 11:1 Stadsnära område 
vars 
markanvändning kan 
komma att ändras. 
Inventering enligt 
MIFO fas 2 kommer 
att föregå eventuell 
exploatering av 
området. 
 

1955 Borgholms 
kommun 
 

2 
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Namn, ID Typ/Avfalls-
slag 

Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda 
åtgärder 

Avslutningsår Verksamhets- 
utövare 

Riskklassning 
enl MIFO 

Mickelsmad Hushållsavfall Böda Krono-
park 2:176 

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 

1990 Borgholms 
kommun 
 

2 

Rullbackarna Hushållsavfall, 
Byggavfall, 
aska 

Böda Krono-
park 2:157 och 
2:120 

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 
Omformning pågår 
inför sluttäckning.  

Deponering 
upphörde 2001. 
Avslutningsplan 
beslutad. 
 

Borgholm 
Energi AB 
 

Ej riskklassad 

Stenninge Hushållsavfall Stenninge 3:48 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

1966 Borgholms 
kommun 
 

3 

Tings ene Hushållsavfall Tings Ene 1:14 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

1965 Borgholms 
kommun 
 

2 

Vibrotten Hushållsavfall Vi 1:15 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

1966 Borgholms 
kommun 

3 
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