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Nedlagda deponier med riskklass och planerade åtgärder 
En plan har tagits fram för fördjupad inventering och riskklassificering (MIFO 2) av 11 nedlagda 

deponier. Förslaget bygger på den översiktliga inventeringen (MIFO l) som genomfördes 2014- 

2015 samt fältbesök 2016. Enligt planen ska den fördjupade inventeringen genomföras 

fortlöpande från 2018 och vara klar 2024. Deponier som bedömts ha störst risk för hälsa och 

miljö inventeras först. Resultatet från den fördjupade inventeringen ligger sedan till grund för 

beslut om åtgärder eller om ytterligare undersökningar behöver göras. För deponier i riskklass 3 

bedöms ingen akut åtgärd vara nödvändig annat än uppsnyggning i vissa fall. 

I MIFO 1 inventerades 24 deponier i Laholms kommun. 15 bedömdes tillhöra riskklass 2 (hög 

risk) och 9 riskklass 3 (måttlig risk). Ingen av deponierna bedömdes som riskklass l (mycket hög 

risk). 

Hösten 2016 besökte kommunen samtliga deponier i riskklass 2 bl. a. för att identifiera lämpliga 

provpunkter för analys av lakvatten och för att analysera vattenkvaliteten i näraliggande enskilda 

vattentäkter. Ingen påverkan från deponierna kunde konstateras i de enskilda vattentäkterna. 8 av 

deponierna var placerade i f.d. märgelhålor vilket underlättar deponiernas avgränsning och 

eventuella åtgärdersinsatser. 

Deponier som tillhör hög riskklass (l och 2) kräver ytterligare utredning (MIFO fas 2) bl.a. för 

att beskriva områdets geologiska och hydrologiska huvuddrag, avgränsa deponiernas utbredning 

och öka kunskapen om deponiernas och lakvattnets innehåll och spridning. En borr- och 

provtagningsplan upprättas för att med så få provtagningspunkter och analyser som möjligt få 

svar på om det finns föroreningar eller inte inom området, vilka medier som eventuellt är 

förorenade och i så fall av vad, områdets lokala bakgrundshalter samt ett grovt mått på 

föroreningens ungefärliga utbredning och spridningshastighet. Resultaten sammanställs och 

utvärderas tillsammans med resultaten från undersökningen från den orienterande studien (MIFO 

fas l) och en ny riskbedömning/riskklassning görs. Bedömningen ligger sedan till grund för 

åtgärder eller om ytterligare fördjupade undersökningar behöver göras. För deponier i riskklass 3 

krävs ingen akut åtgärd annat än uppsnyggning i vissa fall. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i september 2017 att ställa sig bakom 

miljökontorets och länsstyrelsens bedömning att miljö- och byggnadsnämnden är 

tillsynsmyndighet för de deponier som inventerats i kommunen. 

Namn  Typ av 

deponi  
Typ av avfall  Riskklass  Prioritering Tidsplan 

Brodals deponi  Kommunal  Hushålls-, trädgårds- och byggavfall  2  Särskilt angelägen   2018-2019 

Knäreds AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds-, bygg- och industriavfall  2  Särskilt angelägen   2018-2019 

Veinges deponi  Kommunal  Hushålls-, trädgårds- och byggavfall  2  Särskilt angelägen   2018-2019 

Elestorps AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds- bygg och visst industriavfall.   2   2020-2021 

Hishults AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds-, bygg- och industriavfall  2   2020-2021 

Brostorps AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds- och byggavfall  2   2020-2021  
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Skottorps AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds-, bygg-, schaktavfall samt latrin  2  Ska hanteras separat 

Edenbergas 

AFA (skogen)  
Kommunal  Hushålls-, trädgård- och byggavfall  2  Svaga 2021-2024 

Edenbergas 

deponi (Ö om 

motorbanan)  

Kommunal  Hushålls-, trädgård- och byggavfall  2  Svaga 2021-2024 

Elestorps AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds- bygg och visst industriavfall.   2  Svaga 2021-2024 

Kristinebergs 

deponi 2  
Kommunal  Hushålls-, trädgård- och byggavfall  2  Svaga 2021-2024 

Lindesnäs 

deponi  
Kommunal  Trädgårds- och byggavfall med inslag av hushållsavfall  2  Svaga 2021-2024 

Kattarps 

deponi  
Kommunal  Hushålls-, trädgårds-, byggavfall samt burkar från industri.  2  Svaga 2021-2024 

Ängstorps 

 

  

Kommunal Hushålls-, byggavfall 3 Ingen akut åtgärd krävs annat än 
uppsnyggning ivissa fall. Åtgärder 
kan dock bli aktuellt vid 
exploatering, ras mm. 

Västergårds 

deponi  
Kommunal  Trädgårds- och byggavfall med inslag av hushållsavfall  3  -  ”  - 

Vallbergas 

deponi  
Kommunal  Hushålls- och byggavfall  3  -  ”  - 

Edenbergas 

deponi (V om 

motorbanan)  

Kommunal  Hushålls- och trädgårdsavfa 
ll  

3  -  ”  - 

Genevads 

deponi  
Kommunal  Hushålls- och trädgårdsavfa 

ll  
3  -  ”  - 

Kristinebergs 

deponi 1  
Kommunal  Hushålls-, trädgård- och byggavfall  3  -  ”  - 

Lilla Tjärbys  
AFA  

Kommunal  Hushålls-, trädgårds-,  
bygg- och visst  
industriavfall  
(Esseli)  

3  -  ”  - 

Mellbys AFA  Kommunal  Hushålls-, trädgårds- och byggavfall  3  -  ”  - 

Sydkrafts 

deponi  
Icke-

kommunal  
Hushålls-, trädgårds- och schaktavfall  3  -  ”  - 


