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Abstract 

In Sweden, it is every municipality’s responsibility to identify and risk evaluate 
disused landfills located within the municipality. The purpose of this study is to 
risk evaluate four disused landfills in Åstorps kommun, Scania, for which a risk 
evaluation hasn’t previously been done. In this study, the risk evaluation has been 
done by using a revised version of MIFO (Method of Surveying Contaminated 
Sites) phase 1. This has included visits to the disused landfills and archive studies.  

The risk evaluation through MIFO leads to a risk classification. The results 
led to one object being classified as risk class 4 (low risk), two objects being 
classified as risk class 3 (moderate risk) and one object being classified as risk 
class 2 (high risk). Potential risks from the disused landfills are formation of 
landfill gas and contaminant transport to ground- and surface water. Contaminant 
transport to groundwater is one of the main factors, as two of the objects are 
located within a water protection area. 

It should be noted that the risk classification is not final and can only be 
confirmed or demented by further studies, for example with soil or water 
sampling. It is recommended that this is done for the object which was classified 
as risk class 2. Potentially, further studies could also be relevant for the objects 
classified as risk class 3. 
 
Nyckelord: MIFO, förorenade områden, deponier, deponigas 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Syns inte, finns inte – eller? 

Gamla synder kan ibland vara allt för lätta att glömma. Det gör dock tyvärr 
inte att de försvinner. Ett exempel är gamla deponier, platser där människor 
tidigare slängt sina sopor och förmodligen inte visste vad det kunde komma 
att ha för konsekvenser.  
 
I Sverige finns det ungefär 85 000 förorenade områden, alltså platser som är så 
pass förorenade att skada eller olägenhet för människor eller miljö kan uppstå. 
Som ett steg i arbetet mot en giftfri miljö har fyra stycken potentiellt förorenade 
områden, i form av nedlagda deponier, i Åstorps kommun riskbedömts i 
examensarbetet. Resultatet visade att det faktiskt finns olägenheter som kan 
uppkomma av de nedlagda deponierna. Spridning av föroreningar till skyddsvärt 
grundvatten och bildning av lättantändlig växthusgas är exempel på möjliga 
problem som kan uppstå, men som är klart bättre att undvika. 

Idag omfattas verksamma deponier av ett antal lagar och regleringar. Det 
finns riktlinjer gällande vad som får deponeras och var detta får ske. Så har inte 
fallet alltid varit. Sopor har ofta hamnat där det helt enkelt passade människan 
bäst för tillfället. Fanns det en grop, en slänt, ett dike eller kanske en gammal 
grustäkt i närheten? Perfekt! Där kunde soporna slängas och försvinna ur ens liv. 
Täcktes avfallet dessutom sedan över, då syntes det ju inte ens längre. ”Out of 
sight, out of mind” är ett tankesätt som väldigt lätt går att applicera på tidigare 
sophantering. 

Som tur är har vi idag kommit så långt att vi förstår att soporna inte 
försvinner för att de grävs ned och att platser där gamla deponier har funnits 
faktiskt kan utgöra en risk för både människa och miljö. Att hitta, undersöka och 
göra en riskbedömning av dessa platser är en viktig del i att förebygga 
föroreningsspridning i naturen.  

Det är min förhoppning att examensarbetet kan användas i Åstorps 
kommuns fortsatta arbete med förorenade områden. Detta genom att bidra med en 
sammanställning över befintlig information om områdena och en riskbedömning 
där det diskuteras om vidare undersökningar kan vara aktuella. Platser som dessa 
behöver uppmärksammas och utredas. För även om de inte alltid syns, så finns de. 
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Inledning 

Sverige har ett miljömålssystem med ett övergripande generationsmål som strävar 
efter att kunna överlämna ett samhälle utan stora miljöproblem till nästa 
generation (Naturvårdsverket, 2018a). Det finns 16 stycken miljökvalitetsmål, 
varav ett är Giftfri miljö. Giftfri miljö syftar till att naturfrämmande ämnen ska ha 
en försumbar påverkan på människors hälsa och miljö samt att halterna för 
naturligt förekommande ämnen ska ligga nära bakgrundsnivåerna 
(Naturvårdsverket, 2018b). För miljömålen tillämpas ett flertal indikatorer. En 
indikator för Giftfri miljö är Förorenade områden (Naturvårdsverket, u.å.). 

I Sverige beräknas det finnas drygt 85 000 potentiellt förorenade områden 
(Naturvårdsverket, u.å.). De förorenade områdena kan utgöra en spridningskälla 
för föroreningar (Rihm, 2014). Områdena kan exempelvis vara industriområden, 
plantskolor, nedlagda bensinstationer eller deponier.  

En deponi innebär en upplagsplats dit avfall förts, avfallet kan bestå av 
exempelvis hushållsavfall, industriavfall eller förorenade jordmassor 
(Naturvårdsverket, 2019). Ett problem med äldre deponier är att många varit i 
drift då kraven på skyddsåtgärder varit bristfälliga eller obefintliga (Rihm, 2014). 
Detta till skillnad från dagens verksamma deponier som omfattas av Förordning 
(SFS 2001:512) om deponering av avfall.  

Potentiella risker med nedlagda deponier utgörs av bildning och utsläpp av 
deponigas (Rihm, 2014), bildning av lakvatten då vatten kommer i kontakt med 
avfallet (Salem et al., 2008) samt föroreningsspridning till grund- och ytvatten 
(Kjeldsen et al., 2002). Typiskt förekommande föroreningar i äldre deponier är 
tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver (Rihm, 2014). Per- och 
polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), som PFOS och PFOA, kan förekomma i 
exempelvis hushållsavfall samt bygg- och rivningsavfall (Avfall Sverige, 2018). 
Även polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en ämnesgrupp som kan 
förekomma i deponier (Rihm, 2014). 

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap. 41 § ska det för varje kommun 
finnas en avfallsplan. Avfallsplanen ska bland annat innehålla information om 
nedlagda deponier (NFS 2017:2). För de identifierade nedlagda deponierna ska en 
riskbedömning utifrån miljön samt människors hälsa vara gjord (NFS 2017:2).  

I Åstorps kommuns avfallsplan finns ett antal identifierade nedlagda 
deponier, se tabell 1. Tre av dessa saknar en redovisad riskbedömning. Då 
samtliga identifierade deponier bör vara riskbedömda bestämdes det i samråd med 
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Jörgen Wallin, teknisk chef på Åstorps kommun, att deponierna kunde inventeras 
i detta examensarbete. Under arbetets gång tillkom även en ytterligare deponi, 
benämnd Kvidinge 163:1. Denna saknas i Åstorps avfallsplan men tillkom då den 
identifierades under arbetets gång. Arbetet har utförts med extern handledning 
från Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), som har ansvar för kommunens 
skyldigheter på avfallsområdet (NSR, 2019). 

Tabell 1. Utdrag ur Åstorps avfallsplan (NSR, 2019). Tabellen visar samtliga identifierade avfallsupplag 
i Åstorps kommun. De som riskbedömts i arbetet är de som i tabellen saknar riskklassning.  

Avfallsupplag 
(Fastighets-
beteckning) 

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass 

Hyllinge 1:11 m.fl. 
Tegelbruksdammar 

1967 1973 Hushållsavfall  4 

Åstorp 113:10 
Nedlagt tegelbruk 

1966 1972 Hushållsavfall  4 

Maglaby 1:9 1970 1974 Hushållsavfall  4 
Grytevad påfart väg 
21 

1950 1966 Hushållsavfall  4 

Nyvång (markomr. 
norr om NSR:s ÅVC) 

1960 1966 Hushållsavfall  4 

Nyvång (markomr. 
sydost om 
slagghögen) 

1940-
talet 

1960 Schaktmassor, 
aska, 
trädgårdsavfall 

Ej prövad enligt 
miljöbalken. 

4 

Nyvång 1:7 
(NSR:s ÅVC) 

1973 2000 Schaktmassor, 
bygg-, 
rivningsavfall, 
ej 
återvinningsbart 
trädgårdsavfall  

Prövad enl. MB. 
Från år 2000 drivs 
anläggningen som 
en krets- 
loppsanläggning. 
Inkommande 
material sorteras, 
mellanlagras 
och skickas till 
återvinning eller 
slutbehandlas på 
Filborna 

Ej 
klassad 

Björket 1:42 och 
1:43 

Okänt Okänt Okänt Avfall slängdes 
ner för en slänt till 
en täktbotten som 
täcktes över 

Ej 
klassad 

Kvidinge 8:20, 
Kvidinge 7:115 

Okänt Okänt Okänt Gammal grustäkt 
som fyllts med 
avfall 

Ej 
klassad 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att riskbedöma fyra stycken nedlagda deponier i Åstorps 
kommun. Då det för några objekt endast finns fastighetsbeteckningar i 
avfallsplanen (NSR, 2019) vad gäller objektens belägenhet, ingår det även i 
riskbedömningen att avgöra den exakta lokaliseringen för dessa. Den främsta 
kunskapsluckan som detta arbete strävar efter att fylla är om deponierna kan 
utgöra någon möjlig olägenhet för människa och miljö och därför bör prioriteras 
för vidare undersökningar. 

Frågeställningar 

• Var på fastigheterna är deponierna belägna? 

• Finns det risk för att människa och miljö exponeras för föroreningar från 
deponierna? 

• Finns det risk för gasbildning i deponierna? 

• Vilken riskklass bedöms objekten till? 

• Bör några vidare undersökningar utföras på objekten? 
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Bakgrund 

Åstorps kommun 

Åstorps kommun är belägen i nordvästra Skåne, se figur 1. Kommunens yta 
består till ca 65 % av åker- eller betesmark (Åstorps kommun 2012a). I 
kommunen ingår, bland andra, tätorterna Nyvång och Kvidinge. Tre av de 
riskbedömda områdena i arbetet är belägna i Kvidinge, och ett är beläget i 
Nyvång, se figur 2. Gällande historisk avfallshantering i Åstorps kommun har 
invånarna tidigare lämnat avfall i de deponier som finns identifierade i 
avfallsplanen, se tabell 1. Efter nedläggning av dessa har avfall lämnats till NSR:s 
anläggning i Helsingborg eller på Åstorps återvinningscentral.  

I Kvidinge är Kvidingefältet beläget, en av Skånes största sand- och 
grusavlagringar (Länsstyrelsen Skåne, 2012). Kvidingefältet är en mycket viktig 
grundvattentillgång och grundvattnet nyttjas som dricksvatten i både Åstorps- och 
Klippans kommun (Åstorps kommun, 2012b). Två av de riskbedömda områdena i 
arbetet är belägna inom vattenskyddsområdet för Kvidingefältet.  

 

Figur 1. Åstorps kommun är beläget i nordvästra Skåne, nordost om Helsingborg. Åstorps 
ungefärliga belägenhet är inringad och markerad med en pil. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Figur 2. Översiktskarta över de nedlagda deponiernas belägenhet i Åstorps kommun. Deponierna är 
markerade med ett rött kryss. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 

Deponiers olika stadier 

I de fall då organiskt material förekommer i en deponi kommer detta under 
syrefria förhållanden att brytas ned av mikrobiell aktivitet (Serti och Rosqvist, 
2014). Detta leder till gasbildning, framförallt i form av koldioxid och metan 
(Serti och Rosqvist, 2014), vilket benämns som deponigas.  

En deponis förlopp kan indelas i olika stadier, där sammansättningen samt 
potentialen för gasbildning förändras över tid (Östman, 2008). Faserna benämns 
som den aeroba fasen, den anaeroba fasen samt den humusbildande fasen (Serti 
och Rosqvist, 2013). Den aeroba fasen, kan delas in i den initiala fasen samt den 
syre- och nitratreducerande fasen (Serti och Rosqvist, 2013).  

Den initiala fasen startar när avfallet deponerats och avslutas när den 
biologiska aktiviteten och nedbrytningen tilltar (Östman, 2008). Generellt är fasen 
kortvarig, ungefär 1 månad.  

När den biologiska nedbrytningen ökar förbrukas syre och nitrat, vilket 
inleder den syre- och nitratreducerande fasen. Även denna fas är relativt kort, upp 
till en månad, då den begränsas av tillgången på syre och nitrat (Östman, 2008).   

 När syret har förbrukats inleds den anaeroba fasen, vilken kan delas in i den 
sura anaeroba fasen samt den metanbildande fasen (Bozkurt et al., 2000). Under 
den sura anaeroba fasen sjunker pH-värdet, vilket ökar lösligheten av eventuella 
metaller i deponin (Bozkurt et al., 2000).  

Därefter följer den metanbildande fasen. Nedbrytningsprodukterna, ättiksyra, 
koldioxid samt väte, från de föregående stegen förbrukas av bakterier, vilket 
bildar metan (Östman, 2008). Under denna fas höjs pH-värdet igen, vilket gör att 
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sulfider fälls ut (Östman, 2008). Dessa kan sedan bilda komplex med de rörliga 
metallerna i deponin (Östman, 2008). Den metanbildande fasen kan förväntas 
vara i upp till 100 år (Östman, 2008).   

Den femte fasen benämns som den humusbildande fasen (Bozkurt et al., 
2000). Här avtar den mikrobiella aktiviteten och produktionen av deponigas 
upphör (Östman, 2008). När gastrycket minskar i deponin kan syre tränga in 
genom diffusion (Östman, 2008). Oxiderande förhållanden i deponin kan leda till 
att eventuella metaller återigen blir lättrörliga och kan lakas ur deponin (Bozkurt 
et al., 2000). Längden på denna fas är okänd, men kan förväntas vara i 1000 år 
(Östman, 2008). 
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Metod 

MIFO Fas 1 

Riskbedömningen har utgått från Naturvårdsverkets MIFO-modell 
(Naturvårdsverket, 1999). Detta genom orienterade studier enligt MIFO fas 1, 
vilket innefattar en bedömning av vilka föroreningar som kan tänkas finnas på 
platsen, hur deras utbredning ser ut samt om det finns en risk för att människor 
och miljö kan exponeras för föroreningarna. Riskbedömningen resulterar i en 
riskklassning av områdena, som då placeras i riskklass 1 (Liten risk), 2 (Måttlig 
risk), 3 (Stor risk) eller 4 (Mycket stor risk). Riskklassningen utgör ett underlag 
till om objektet bör prioriteras för vidare undersökningar. 

MIFO-modellen går att applicera på deponier, men kan behöva anpassas för 
ett mer representativt resultat. Detta då det kan vara svårt att avgöra vilka 
föroreningar som förekommer samt vilka volymer av avfall som deponerats på 
platsen (Rihm, 2014). Vid riskbedömningar av deponier tillkommer även faktorer 
som deponigas. Som komplement till Naturvårdsverkets vägledande material 
(Naturvårdsverket, 1999) har därför bedömningsgrunder från en inventering av 
nedlagda deponier i Helsingborgs stad (2008) tillämpats. Enligt MIFO-modellen 
skall föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt 
känslighet och skyddsvärde för objekten bedömas. I Helsingborgs stads (2008) 
inventering presenteras de olika bedömningsgrunderna med en anpassning till 
riskbedömning av deponier.  

Föroreningarnas farlighet 

Då det i arbetet saknas analysresultat för vilka föroreningar som förekommer på 
objekten kan ingen exakt bedömning av potentiella föroreningars farlighet göras. 
Avfallets farlighet har bedömts utifrån vilken typ av avfall som misstänks 
förekomma i deponin, se tabell 2. Anledningen till att hushållsavfall klassas som 
olika farligt beroende på år att hushållsavfallets innehåll har varierat över tid. 
Fram till ca 1950-talet bedöms det inte ha deponerats skadliga kemikalier i 
samma utsträckning som på 1950–1970-talet (Helsingborgs stad, 2008). Från 
1970-talet har källsorteringen ökat och avfallsfrågorna blev en del av 
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miljöpolitiken (Helsingborgs stad, 2008). Hushållsavfall från innan 1950-talet 
eller från efter 1970 har därför bedömts vara av Måttlig farlighet medan 
hushållsavfall från 1950–1970-talet har bedömts vara av Hög farlighet. Gällande 
föroreningar har även risken för förekomst av deponigas samt PFAS diskuterats. 
Detta eftersom förekommandet av dessa föroreningar är vanligt förekommande i 
deponier (Avfall Sverige, 2018; Rihm, 2011). Även detta har bedömts utifrån 
vilken typ av avfall som kan misstänkas finnas i deponin. Om organiskt avfall 
misstänks förekomma i en deponi, finns det en risk för bildning av deponigas. 

Föroreningarnas farlighet har endast bedömts för mark och grundvatten, då 
information kring eventuella föroreningar i ytvatten, sediment och byggnader 
varit för bristfällig. 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för föroreningarnas farlighet. Modifierad från Helsingborgs stad (2008).  
Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Trädgårdsavfall 
Rena schaktmassor 

Hushållsavfall före 
1950-talet 
Hushållsavfall efter 
1970-talet 
Plast 
Rivningsmassor 
Byggnadsavfall   

Hushållsavfall 
1950-1970-talet 
Bilar/bildelar 
Vitvaror 
”Allt-möjligt-tipp” 
 

Ftalater 

Föroreningsnivå 

Vid information om vilka halter av föroreningar som förekommer, samt i vilka 
volymer, kan objektens föroreningsnivå avgöras (Naturvårdsverket, 1999). Då 
inga prover har tagits under arbetet och inga tidigare analysresultat har funnits att 
tillgå har en kvantitativ bedömning av de olika objektens föroreningsnivå ej 
kunnat göras. Bedömningen av objektens föroreningsnivå har i arbetet utgått från 
deponins area utifrån bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008), se tabell 
3. Föroreningsnivån har enbart bedömts för mark och grundvatten, då information 
gällande föroreningsnivå i ytvatten, sediment samt byggnader varit för bristfällig.  
 
Tabell 3. Bedömning av deponins föroreningsnivå (Helsingborgs stad, 2008). 

Föroreningsnivå Deponins storlek (ha) 
Liten < 1  
Måttlig 1 - 5  
Stor 5 - 10  
Mycket stor > 10  
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Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningarna har bedömts utifrån information om objektets 
geologi, hydrogeologi, täckskikt, förekommande avfallstyper samt objektets 
avstånd till byggnader, se tabell 4, samt vattenrecipient, se tabell 5. Gällande 
avfallstyper har spridningsförutsättningarna till byggnader bedömts som högre om 
avfall av organiskt material misstänkts förekomma i deponin, eftersom det vid 
förekommande av organiskt material finns risk för bildning av deponigas, vilken 
kan spridas till närliggande bebyggelse via t.ex. ledningar eller under hårdgjord 
mark. 

Tabell 4. Bedömning av spridningsförutsättningar till byggnader (Helsingborgs stad, 2008) 
Spridningsförutsättningar Avstånd till byggnader (m) 
Små > 200  
Måttliga 50-200  
Stora 0-50  
Mycket stora 0 (på objektet) 

Tabell 5. Bedömning av spridningsförutsättningar till ytvatten (Helsingborgs stad, 2008). 
Spridningsförutsättningar Avstånd till ytvatten (m) 
Små 500-1000 
Måttliga 100-500 
Stora 10-100 
Mycket stora 0-10 

Känslighet och skyddsvärde 

Bedömningen av känslighet har utgått från risken för att människor kan exponeras 
för föroreningarna (Naturvårdsverket, 1999). Exempel på faktorer som bidrar till 
en hög känslighet är om människor är permanent boende på platsen, om barn kan 
exponeras samt om grundvattnet används som dricksvatten (Naturvårdsverket, 
1999). Här har både nutida markanvändning samt framtida exploateringsplaner 
för området vägts in.  

Skyddsvärdet har bedömts utifrån miljöns skyddsvärde. Områden som är 
belägna inom exempelvis ett vattenskyddsområde eller ett naturreservat bedöms 
ha ett högre skyddsvärde än områden med ekosystem som är vanliga i regionen 
(Naturvårdsverket, 1999). Områden som redan är stark påverkade av föroreningar 
eller där det naturliga ekosystemet förstörts av annan verksamhet bedöms ha ett 
litet skyddsvärde. 

Känslighet och skyddsvärde har bedömts för samtliga medier utom 
byggnader då inga byggnader varit belägna direkt på objekten. 
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Samlad riskbedömning 

Efter en sammanvägning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde har en samlad 
riskbedömning gjorts. För att avgöra riskklass för objekten har 
riskklassningsdiagram enligt MIFO tillämpats, se figur 3 för exempel. I 
riskklassningsdiagrammet placeras de olika bedömningsgrunderna ut, där de faller 
inom riskklass 1–4. Om samtliga bedömningsgrunder skulle falla inom samma 
riskklass, är det den riskklassen som objektet tilldelas. Då bedömningsgrunderna 
varit spridda över olika riskklasser har en bedömning av vilken riskklass som 
objektet bör tillhöra gjorts. Denna bedömning har utgått från intryck av objektet 
samt objektets storlek, enligt Naturvårdsverkets (1999) metodik.  

Ju större osäkerheter som förekommit vid bedömningen desto strängare 
riskklassning har gjorts. Bedömningen har gjorts efter ett ”troligt men dåligt” fall 
(Naturvårdsverket, 1999). Riskklassningen är inte slutgiltig, utan tänkt att fungera 
som ett underlag för om objekten bör prioriteras till vidare undersökningar eller 
ej. Om ytterligare uppgifter om objekten framkommer, kan riskklassen komma att 
behöva revideras. För ett förslag från Helsingborgs stad (2008) kring hur objekten 
bör behandlas utifrån de olika riskklasserna, se tabell 6.   

För varje objekt har de olika bedömningsfaktorerna som ligger till underlag 
för riskklassningen även sammanfattats i en tabell med motivering. Detta enligt 
metodiken som förekommer i Helsingborgs stads (2008) inventering. Dessa 
tabeller återfinns i arbetets bilaga. 
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Figur 3. Mall för riskklassningsdiagram enligt MIFO (Naturvårdsverket, 1999). I diagrammet 
placeras spridningsförutsättningarna för de olika medierna (mark och grundvatten, ytvatten, 
sediment samt byggnader) med hjälp av en linje från den vertikala axeln. På linjen placeras sedan 
resterande bedömningsgrunder (föroreningsnivå, föroreningarnas farlighet samt känslighet och 
skyddsvärde) ut för de medier där tillräcklig information finns tillgänglig. De streckade linjerna 
utgör gränserna för de olika riskklasserna. 

Tabell 6. Förslag på hur objekten bör behandlas utifrån given riskklass, modifierad från Helsingborgs 
stad (2008).  

Riskklass Åtgärd 
1 Vidare utredning samt åtgärder nödvändiga 
2 Vidare utredning nödvändig, utvärdering om åtgärder bör 

vidtas 
3 Eventuellt vidare utredning, enklare åtgärder kan vara 

nödvändiga 
4 Vidare åtgärder ej nödvändiga 

Inhämtande av information 

Arkivstudier har utförts på Åstorps kommun samt på NSR:s kontor i Helsingborg. 
Kartunderlag från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har använts för 
information om områdenas geologi och hydrogeologi.  Kartunderlag från GIS-
centrum på Lunds universitet samt Lantmäteriet har, som komplement till 
muntliga uppgifter, fungerat som en informationskälla för att identifiera var 
deponierna är belägna. 
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För en bättre förståelse av objekten har platsbesök utförts. Vid platsbesöken 
har en okulär besiktning utförts, för att exempelvis se om det finns något synligt 
avfall i dagen. Vid möjlighet har även fastighetsägare, verksamhetsutövare samt 
närboende medverkat vid platsbesöken och bidragit med information. Information 
har även inhämtats genom telefonsamtal samt mailkontakt med personer som 
besitter kännedom om områdena. De kontaktade personerna har bestått av 
anställda på Åstorps kommun, tidigare verksamhetsutövare, boende i närområdet, 
fastighetsägare samt miljökonsulter.  

För översiktlig information gällande deponigas, lakvatten samt möjligt 
förekommande föroreningar har databaserna Web of Science samt LUBsearch 
tillämpats. Sökningar gjorts med sökord som: landfill* AND gas AND risk*, 
landfill* AND leachate AND risk* samt landfill* AND contaminant*. 
Snöbollsmetoden tillämpades för att finna nya referenser genom de funna 
artiklarna. Även myndighetsrapporter från exempelvis Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen samt Statens Geotekniska Institut har tillämpats för 
informationsinsamling.  

Avgränsningar 

Inom arbetet har inga provtagningar eller analyser utförts. Då det endast är en 
MIFO fas 1 som utförts finns inte något kvantitativt resultat på föroreningshalter.  
Arbetet berör inte heller några saneringsförslag för objekten. 

Vid utförandet av en MIFO fas 1 kan information om de undersökta objekten 
dokumenteras i givna blanketter (Naturvårdsverket, 1999). Dessa blanketter har 
inte tillämpats i detta arbete utan informationen har istället sammanställts i text- 
samt tabellform.  

Arbetet berör inte någon utredning av vem som är ansvarig för 
föroreningarna på objekten. 

Gällande riskklassningsdiagrammen har enbart de bedömningsgrunder där 
tillräcklig information funnits bedömts. För mark och grundvatten har samtliga 
bedömningsfaktorer tillämpats, för ytvatten och sediment har 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde bedömts. För 
byggnader har enbart spridningsförutsättningarna bedömts.  
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Etisk reflektion 

Etiska frågor som uppstått under arbetets gång har främst berört samtal med 
informationskällor samt riskkommunikation. Förorenade områden kan vara ett 
känsligt ämne, särskilt för fastighetsägare samt verksamhetsutövare. Det har 
därför varit viktigt under samtalen att informera om att syftet med detta arbete 
inte har varit att hitta någon ansvarig för föroreningarna, utan endast att insamla 
så mycket information som möjligt som underlag för riskbedömningen. Muntlig 
information från källor har varit en viktig del i insamlingen av information. 
Personer som har lämnat uppgifter som har tagits med i arbetet har blivit 
tillfrågade för godkännande av detta, samt om de vill benämnas med namn eller 
vara anonyma. Samtliga muntliga uppgifter är inte verifierade och kan innehålla 
osäkerheter. Uppgifterna har dock redovisats för att vid eventuella vidare 
undersökningar kunna bekräftas eller dementeras. 

Gällande riskkommunikation har det varit viktigt att poängtera att 
riskklassningarna är preliminära och har utgått från tillgänglig information. 
Riskklassningarna kan komma att revideras då ny information om områdena 
framkommer. Att göra en första preliminär bedömning är dock viktigt för att 
identifiera områden som kan vara aktuella för vidare undersökningar. 
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Resultat 

Nyvång 1:7 

Objektet är beläget i Nyvång, på fastighetsbeteckningen Nyvång 1:7, se figur 4.   
På området drivs idag en återvinningscentral av NSR, se figur 5 (Nilsson, 2009). 
Anläggningen ägs av NSR AB (Nilsson, 2009). På området finns en sluttäckt 
deponi, se figur 5. Deponin startade 1973 med tillstånd från Länsstyrelsen, 
gällande deponering av trädgårdsavfall, byggavfall samt rivningsmassor 
(Länsstyrelsen, 1973). Nuvarande tillstånd är från 1992 och gäller deponering av 
park- och trädgårdsavfall, icke-förorenade rivningsavfall samt schaktmassor 
(Rönnols, 2002). Deponering av avfall på platsen har dock inte skett sedan år 
2000 (Nilsson, 2009). Den täckta deponin innehåller avfall i form av 
trädgårdsavfall, rivningsavfall, schaktmassor samt byggnadsavfall (NSR, 2019). 
Sluttäckningen av deponin påbörjades 2014 då slänterna täcktes, 2018 täcktes 
även toppen av deponin (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-
04-23). Arean för den täckta deponin är ca 5,8 ha (Kivistö, 2018).  Sluttäckningen 
av deponin består av ett 0,3 m tjockt lerskikt (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, 
mailkontakt, 2020-04-23). Leran överlagras av ett dräneringsskikt bestående av 
0,2 m singel och slutligen ett skyddsskikt av oorganiska massor, med en tjocklek 
på minst 1,3 m (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23).  

Deponin utgörs av en kulle och är delvis bevuxen med gräs. Närliggande 
markområden utgörs av åkermark. Drygt 100 m nordost om deponin är 
vattendraget Humlebäcken belägen.  

Det sker regelbundna kontroller av föroreningsspridning från anläggningen. 
Det senast funna upprättade kontrollprogram är från 2004 (NSR, 2004) och anger 
att provtagning i ytvattnet samt lakvattnet sker var fjärde månad. I en periodisk 
undersökning för anläggningen beskrivs det att lakvattnet generellt sett har ett lågt 
föroreningsinnehåll samt att föroreningsinnehållet i ytvattnet inte varierar särskilt 
mycket uppströms och nedströms anläggningen (Lindberg, 2012).  Det lakvatten 
som bildas går idag, via en uppsamlingsdamm, se figur 5, till Nyvångs 
avloppsreningsverk (Kivistö, 2018). Från verket släpps vattnet ut i Humlebäcken, 
vilken sedan mynnar ut i Vegeå (NSVA, 2019a).  

Framtida planer för området innefattar en avveckling av 
återvinningscentralen och även detta område kommer att sluttäckas (Jenny 
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Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23). Det finns inga fastställda 
planer gällande vad platsen för deponin kommer att nyttjas till i framtiden. 
Förslag som diskuterats är ett möjligt rekreationsområde med eventuella 
motionsslingor (Miljöinspektör Åstorps kommun, mailkontakt, 2020-04-17).  

Enligt gällande detaljplan från 1993 planeras det bostadsbebyggelse på ett 
område strax söder om den täckta deponin (Åstorps kommun, 2012a).   

För en sammanfattning av objektet, se tabell 7.  

 

Figur 4. Översiktsbild över lokaliseringen av Åstorps återvinningscentral där den täckta deponin är 
belägen. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Figur 5. Översiktsbild över Nyvång 1:7 som visar belägenheten för den täckta deponin (1), 
återvinningscentralen (2) samt lakvattenuppsamlingen (3). På bilden är toppen av deponin ännu inte 
sluttäckt. Bild modifierad från ©Lantmäteriet I2018/00119. 

Föroreningarnas farlighet 

Avfallet i deponin utgörs av trädgårdsavfall, rivningsavfall, schaktmassor och 
byggnadsavfall (NSR, 2019). Det är möjligt av avfallet innehåller PFAS då låga 
halter av exempelvis PFOS och PFOA har uppmätts vid tidigare lakvattenanalyser 
(Kivistö, 2018). Detta kan troligtvis komma från byggnadsavfallet (Avfall 
Sverige, 2018). Förekomsten av deponigas har bedömts som liten (Rönnols, 
2002). Föroreningarnas farlighet på objektet klassas som Måttlig, efter 
Helsingborg stads (2008) bedömningsgrunder.  

Föroreningsnivå 

Arean på den täckta deponin är ca 5,8 ha, föroreningsnivån bedöms därför som 
Stor enligt bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008). 
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Spridningsförutsättningar 

Området är beläget på en sedimentär berggrund (SGU, 2020a). Berggrunden 
överlagras av jordarterna glacial finlera samt svämsediment i form av ler och silt 
(SGU, 2020b). Deponin saknar troligen en bottentätning (Jenny Kivistö, 
miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23), men då objektet är beläget på 
jordarter med låg genomsläpplighet (SGU, 2020c) är det möjligt att dessa utgör 
ett tillräckligt gott tätskikt. Spridningsförutsättningarna till mark och grundvatten 
bedöms som Små.   

Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment från deponin bedöms 
som Måttliga på grund av avståndet, drygt 100 m, till ytvattnet. Då lakvattnet 
omhändertas innan utsläpp till recipienten kan det dock tänkas att risken för 
föroreningsspridning är liten.  

Förekomsten av deponigas har bedömts vara liten och inte utgöra några 
betydande miljöproblem (Rönnols, 2002). Gashantering utgörs idag av så kallade 
biofönster (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-04-23), se figur 
6. Biofönster är ett passivt system för gashantering och innebär att gasen tar sig ut 
från deponin genom biofönstren, där den kan oxidera till koldioxid och vatten 
innan den når atmosfären (Jenny Kivistö, miljökonsult Sweco, mailkontakt, 2020-
04-23). Ungefär 100 m från deponin finns en personalbyggnad belägen. 
Spridningsförutsättningar till byggnader bedöms som Måttliga utifrån risken för 
spridning av deponigas samt avstånd till närmsta byggnad.  

 

Figur 6. Ett av biofönstren på den täckta deponin. Bild tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-
04-08. 
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Känslighet och skyddsvärde 

Det finns framtidsplaner att göra platsen till ett rekreationsområde där människor 
kan komma att vistas, samt planer för bebyggelse i nära anslutning till deponin. 
Känsligheten för mark bedöms som Stor. Föroreningarna är dock lokaliserade 
under täckskikt vilket gör att risken för exponering anses vara liten. Varken 
grundvatten eller ytvatten används som dricksvatten och känsligheten för dessa, 
samt sediment, bedöms som Måttlig.  

Området ligger inte i eller i nära anslutning till något skyddat område, såsom 
ett naturreservat eller vattenskyddsområde. Då området utgörs av en täckt deponi 
samt att ytvattenrecipienten redan är påverkad av föroreningar genom 
näringsläckage från jordbruket bedöms skyddsvärdet för mark, grundvatten, 
ytvatten samt sediment som Litet.  

Tabell 7. Sammanfattad information för Nyvång 1:7.  
Fastighet Nyvång 1:7 
Avfall Trädgårdavfall, rivningsavfall, schaktmassor 
Verksamhetstid 1973-2000 
Ungefärlig area 5,8 ha 
Markanvändning idag Återvinningscentral 
Täckskikt Sluttäckning med lera, dränering och 

skyddsskikt 
Vegetation Gräs 
Topografi Kulle, avrinning mot Humlebäcken 
Jordarter Lera 
Närrecipient (Avstånd till denna) Humlebäcken (drygt 100 m) 
Dricksvattenuttag Nej 
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Samlad riskbedömning 

Området placeras i riskklass 4, Liten risk. Det finns en nyligen utförd sluttäckning 
av den nedlagda deponin, som innefattar lakvattenhantering samt ett system för 
gashantering. Sluttäckningen samt de täta jordarterna förhindrar 
föroreningsspridning. Människor kan komma att vistas på området i framtiden, 
men då föroreningarna är inneslutna av ett tätskikt är exponeringsrisken låg. För 
riskklassningsdiagram, se figur 7. För en sammanställning av 
bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 1. 

 

Figur 7. Riskklassningsdiagram för Nyvång 1:7. Objektet placeras i riskklass 4. 
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Kvidinge 8:20 

Objektet är beläget i Kvidinge på fastighetsbeteckning Kvidinge 8:20, se figur 8. 
Genom flygbilder från 40-talet samt muntlig information har det bekräftats att en 
ca 0,5 ha stor grustäkt varit belägen på fastigheten, se figur 9.  

Området används idag som åkermark med nära belägenhet till bostäder, se 
figur 10. På marken odlas idag vete (Ordförande Kvidinge Hembygdsförening, 
muntliga uppgifter, 2020-04-15). Marken är plan med en grundvattenströmning i 
nordöstlig riktning mot Rönne å (Gustafsson, 2001), vilken är belägen ca 1,5 km 
från objektet.  

Grustäkten ska ha varit verksam på 40-talet för att sedan börjat användas 
som deponi. Det finns inga uppgifter om att deponin var kommunalt upprättad. 
Troligen har deponering av avfall börjat ske någon gång på 50-talet och använts 
fram till slutet av 60-talet (Ordförande Kvidinge hembygdsförening, muntliga 
uppgifter, 2020-04-15). Avfallet ska ha utgjorts av diverse hushållsavfall från 
privatpersoner (Ordförande Kvidinge hembygdsförening, muntliga uppgifter, 
2020-04-15). Uppgifterna gällande årtal för deponering av avfall samt avfallets 
innehåll har bekräftats av en boende i närområdet (Boende i Kvidinge, muntliga 
uppgifter, 2020-04-27). Det finns inga uppgifter om att eldning av avfall har 
förekommit på platsen. 

 

Figur 8. Översiktskarta över lokaliseringen för objektet, som är markerat med röd cirkel. Bild 
modifierad från ©Lantmäteriet. 
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Figur 9. Ortofoto från ca 1940. Grustäktens belägenhet är markerad med röd streckad linje. Bild 
modifierad från ©Lantmäteriet och Lunds universitet. 

 
Enligt uppgifter (Ordförande Kvidinge hembygdsförening, muntliga uppgifter, 
2020-04-15) ska avfall ha kommit upp i dagen vid brukning av marken fram till 
någon gång på 90-talet. Inga vegetationsskador eller avfall i dagen var synligt 
under utfört platsbesök 2020-04-15. 

Enligt handlingar från Åstorps kommun finns det uppgifter från en muntlig 
källa om att deponin har fyllts igen och att undersökningar på området ska ha 
utförts (Åstorps kommun, 2011). Underlag från några undersökningar har dock 
inte återfunnits. Det finns även en skrivelse från 1993 där den dåvarande 
fastighetsägaren informeras av kommunen om hur fastighetsägaren skall gå 
tillväga för att göra anspråk på ett återställande av marken (Åstorps kommun, 
2011). Ingen information om något återställande faktiskt gjordes finns. 

Översiktsplanen innehåller information om att en deponi har varit belägen på 
fastigheten och nämner att geotekniska undersökningar kommer att utföras innan 
planläggning (Åstorps kommun, 2012a). 

För en sammanfattning av objektet, se tabell 8.  
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Figur 10. Fotografi över fastigheten Kvidinge 8:20. Idag används marken som åkermark. 
Bebyggelse i nära anslutning till platsen syns i bakgrunden. Bild tagen av Linn Möller vid 
platsbesök 2020-04-15.  

Föroreningarnas farlighet 

Enligt muntliga källor (Ordförande Kvidinge Hembygdsförening, muntliga 
uppgifter, 2020-04-15; Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27) 
användes deponin av privatpersoner som deponerade diverse hushållsavfall. Det 
saknas detaljerad information om avfallets innehåll.  Hushållsavfallet skulle 
kunna innehålla PFAS då avfall ska ha deponerats till slutet på 60-talet. Då 
området ligger kring jordbruksmark kan även bekämpningsmedel, eller behållare 
för detta, ha deponerats. Om organiskt hushållsavfall förekommer finns även en 
risk för bildning av deponigas. Föroreningarnas farlighet bedöms som Hög.  
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Föroreningsnivå 

Genom äldre ortofoto från ca 1940, se figur 5, bedöms deponins storlek vara ca 
0,5 ha. Föroreningsnivån bedöms därför som Liten enligt bedömningsgrunder från 
Helsingborgs stad (2008). 

Spridningsförutsättningar 

Objektet är beläget på sedimentär berggrund (SGU, 2020a) som överlagras av 
postglacial sand (SGU, 2020b). Den postglaciala sanden bedöms ha en hög 
genomsläpplighet (SGU, 2020c). Objektet är beläget på vattenförekomsten 
Källna, vilket är en vattenförekomst i sand- och gruslager (VISS, u.å.a). 
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms vara Mycket stora. 

Området har en grundvattenströmning i nordöstlig riktning mot Rönne å 
(Gustafsson, 2001) vilken är belägen ca 1,5 km från objektet. 
Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment bedöms som Små.  

Om organiskt material förekommer i deponin finns en risk för bildning och 
spridning av deponigas. Marken är inte hårdgjord och har brukats genom åren, 
eventuell gasbildning bör därför kunna avgå vertikalt istället för att spridas i 
sidled i marken och utgöra en risk för befintliga byggnader. Risken för 
gasansamling kan dock öka om det i framtiden sker bebyggelse på platsen. 
Avståndet till närmaste idag befintliga bebyggelse från objektet är ca 80 m. 
Spridningsförutsättningarna till byggnader bedöms som Måttlig.  

Känslighet och skyddsvärde 

Området utgörs av åkermark med nära belägenhet till bostadsbebyggelse. Då det 
finns framtida exploateringsplaner av ytterligare bostadsbebyggelse på objektet 
bedöms känsligheten för marken som Mycket stor. Eftersom objektet är beläget 
på ett vattenskyddsområde där dricksvattenuttag sker bedöms känsligheten för 
grundvattnet som Mycket stor. Då ytvattenrecipienten inte nyttjas som 
dricksvatten bedöms känsligheten för ytvatten och sediment som Måttlig.  

Vattenrecipienten Rönne å är skyddsvärd enligt Förordning (SFS 2001:554) 
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6). Skyddsvärdet 
för ytvatten och sediment bedöms som Stort. Objektet ligger inom Kvidinge 
vattenskyddsområde (NSVA, 2019b), vilket gör att skyddsvärdet för mark och 
grundvatten bedöms som Mycket stort.  
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Tabell 8. Sammanfattad information för Kvidinge 8:20.  
Fastighet Kvidinge 8:20 
Avfall Hushållsavfall 
Verksamhetstid Ca 1950-1960-tal 
Ungefärlig area 0,5 ha 
Markanvändning idag Åkermark 
Täckskikt Matjord 
Vegetation Grödor, vete 
Topografi Plan mark 
Jordarter Sand 
Närrecipient (Avstånd till denna) Rönne å (1,5 km) 
Dricksvattenuttag Ej direkt på platsen men inom 

vattenskyddsområdet 

Samlad riskbedömning 

Området bedöms till riskklass 2, Stor risk. Deponin misstänks innehålla diverse 
hushållsavfall från ca 50–70-talet och är belägen på genomsläppliga jordarter 
inom ett vattenskyddsområde. Det finns framtida planer för bostadsbebyggelse på 
marken. Då marken utgörs av åkermark är risken för direkt exponering av 
föroreningar inte särskilt stor. Desto större risk är det att föroreningarna sprids 
vidare i mark och grundvatten. Vid antagandet om att deponin innehåller diverse 
hushållsavfall finns det även en risk för bildning av deponigas, vilket kan utgöra 
en riskfaktor om bebyggelse sker ovanpå deponin.  

Med hänvisning till försiktighetsprincipen görs därför en strängare 
riskklassning då det föreligger många osäkerheter och området har en stor 
känslighet samt ett mycket stort skyddsvärde. För riskklassningsdiagram, se figur 
11. För en sammanställning av bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 2. 
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Figur 11. Riskklassningsdiagram för Kvidinge 8:20. Objektet placeras i riskklass 2. 
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Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 

Området är beläget i södra delen av Kvidinge, se figur 12. På fastigheten Björket 
1:42 har GDL Ballast AB bedrivit en grustäkt, vilken även har sträckt sig över 
fastigheterna Björket 1:27 och 1:28, se figur 13. Totalt har grustäkten utgjorts av 
ca 23 ha. Länsstyrelsen Skåne var tillsynsmyndighet för täkten.  

Verksamheten startade på 40-talet och återställningen av täkten utfördes i 
etapper från ca 2005 till 2010 (WSP, 2005). Matjord har tillförts täkten (Åstorps 
kommun, 2015), vilken idag är bevuxen med vegetation. Idag utgörs den 
återställda täkten av ett naturområde, se figur 14. Omkringliggande mark utgörs 
av verksamma grustäkter samt åkermark. 
 

 

Figur 12. Den röda streckade linjen markerar belägenhet av de sammanhängande fastigheterna 
Björket 1:27, 1:28, 1:42 samt 1:43. Bild modifierad från ©Lantmäteriet. 
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Figur 13. Ortofoto från ca 1975 över området med pågående täktverksamhet. Bild modifierad från 
©Lantmäteriet. 

 

Figur 14. Fotografi över en del av den återställda täkten, som idag utgörs av naturområde. Bild 
tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-04-15.  
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Vid platsbesök 2020-04-15 tillsammans med ordförande i Kvidinges 
hembygdsförening berättades muntligt att diverse avfall har dumpats ner för en 
slänt, förmodligen av privatpersoner. Källan nämner dock att detta avfall troligen 
har avlägsnat i samband med återställandet, men det finns ingen dokumenterad 
information som kan bekräfta det. Det finns även muntliga uppgifter om att bygg- 
och rivningsavfall ska ha dumpats ned för en slänt under täktens verksamhet 
(Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Detta genom att lastbilar 
som hämtade grus i täkten vid ankomst hade med sig avfall som dumpades vid 
kanten av den dåvarande täkten. Samma källa nämner även ett annat område på 
täkten där ett företag ska ha dumpat avfallsmassor i form av metall- och 
glasburkar (Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Att otillåtna 
massor, i form av avfall, ska ha lämnats på platsen är enligt tidigare VD för GDL, 
som varit verksam vid grustäkter i området från ca 1980-talet till 2007, osannolikt 
(fd. VD GDL Ballast AB, muntliga uppgifter, 2020-05-11). För lokalisering av de 
platser som muntligt angivits som möjligt förorenade, se figur 15.  

 

 

Figur 15. Nutida ortofoto över objektet. Utmarkerat är grisstallet där nedskräpning förekommer, 
samt de två platser som enligt muntliga uppgifter kan innehålla avfall. Området som muntligt 
angetts vara utfyllt med byggnadsmassor har markerats med en röd streckad linje. Bild modifierad 
från ©Lantmäteriet I2018/00119. 
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I minnesanteckningar från Länsstyrelsen anges att det uppmärksammats att orena 
massor har tippats i täkten, och att Länsstyrelsen funnit material som betong, 
plaströr samt rivningsavfall på platsen (Länsstyrelsen Skåne, 2008). Det finns 
angivet att en representant från GDL menade på att det inte kan uteslutas att 
diverse material kan ha följt med de massor som använts för återställande av 
täkten (Länsstyrelsen Skåne, 2008). De funna rivningsmassorna skulle avlägsnas 
av GDL Ballast AB och beslut togs gällande att jordmassor till återställandet 
därefter skulle inspekteras av miljökontoret innan tillförsel till täkten 
(Länsstyrelsen Skåne, 2008).  

Ytterligare en möjlig olägenhet på objektet är ett gammalt grisstall på 
fastigheten Björket 1:43 där nedskräpning förekommer. Området har 
uppmärksammats i media (Nilsson, 2017) på grund av den stora mängden avfall 
som funnits på platsen. I artikeln finns även information om att eldning av avfall 
ska ha förekommit (Nilsson, 2017). Eldningen ska dock ha varit av mindre 
omfattning och askan avlägsnades från platsen (Miljöchef Åstorps kommun, 
mailkontakt, 2020-05-05). Avfall har tidigare avlägsnats från platsen, men vid 
platsbesök 2020-04-15 förekom fortfarande en del avfall i form av exempelvis 
rostiga färgburkar samt sopsäckar med diverse dunkar, se figur 16 och 17. 
Nedskräpningen är dock inte en del av grustäkten, och riskbedömningen har 
därför främst utgått från information gällande den återställda täkten. För en 
sammanfattning av objektet, se tabell 9.  

 

 

Figur 16. På området intill det övergivna grisstallet förekom vid platsbesöket sopsäckar              
innehållandes diverse plastdunkar. Bild tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-04-15.  
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Figur 17. Container med diverse avfall som vid platsbesöket var belägen bredvid det gamla 
grisstallet.  Bild tagen av Linn Möller vid platsbesök 2020-04-15.  

Föroreningarnas farlighet 

Det finns osäkerheter om vilken typ av avfall som kan förekomma i täkten. Det 
som finns dokumenterat är avfall i form av byggnads- och rivningsmassor samt en 
del plaströr. Byggavfallet skulle kunna innehålla PFAS. Baserat på uppgifter om 
avfallets innehåll bedöms risken för deponigas som liten. Farligheten på avfallet 
som kan ha använts som utfyllnad i täkten på fastigheterna Björket 1:27, 1:28 
samt 1:42 bedöms som Måttlig.  
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Föroreningsnivå 

Även gällande föroreningsnivån föreligger stora osäkerheter. Det är inte hela 
täkten som återställts med orena massor, utan misstänkt dumpning verkar ha 
förekommit sporadiskt på mindre områden. Ett antagande att muntliga uppgifter 
om att ett område utgörs av fyllnadsmassor i form av bygg- och rivningsavfall 
stämmer gör att detta område är ca 1 ha stort. Gällande information om 
föroreningar i andra delar av täkten saknas tillräcklig information för att göra en 
bedömning av föroreningsnivån. Den sammanlagda föroreningsnivån bedöms 
som Måttlig enligt bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008).  

Spridningsförutsättningar 

Objektet är beläget på en sedimentär berggrund (SGU, 2020a) som överlagras av 
isälvssediment (SGU, 2020b). Jordarterna på området bedöms ha en hög 
genomsläpplighet (SGU, 2020c). Området är beläget på vattenförekomsten 
Ängelholm-Ljungbyhed vilket är en vattenförekomst i sand- och gruslagret 
(VISS, u.å.b). Grundvattenytan förekommer ca 3 m under täktbotten (Åstorps 
kommun, 2012b) Spridningsförutsättningar till mark och grundvatten bedöms 
som Mycket stora. 

Den naturliga grundvattenströmningen i området går i nordöstlig riktning 
mot vattenrecipienten Rönne å (Gustafsson, 2001) som är belägen drygt 1,5 km 
från objektet. Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment bedöms som 
Små.  

Då det enligt befintliga uppgifter främst är bygg- och rivningsmassor som 
misstänks förekomma nedgrävda i täkten bedöms risken för bildning av 
deponigas som liten. Byggnader som finns i närmast anslutning till objektet 
utgörs av övergivna grisstall. Nedströms objektet är det drygt 500 m till närmaste 
bostadsbebyggelse. Spridningsförutsättningarna till byggnader bedöms som Små. 
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Känslighet och skyddsvärde 

Området är tillgängligt för allmänheten som naturområde. Det förekommer inga 
boende på området. Både Åstorps kommun samt Klippans kommun använder 
grundvattnet till dricksvattenförsörjning. Känsligheten för mark och grundvatten 
bedöms som Mycket stor. Då ytvattenrecipienten inte används till 
dricksvattenuttag bedöms känsligheten för ytvatten och sediment som Måttlig.  

Området är beläget inom Kvidinge vattenskyddsområde (NSVA, 2019b). 
Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms därför som Mycket stort. 
Ytvattenrecipienten Rönne å är skyddsvärd enligt Förordning (SFS 2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6), skyddsvärdet för 
ytvatten och sediment bedöms som Stort.  

Tabell 9. Sammanfattad information för Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 
Fastighet Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 
Avfall Misstänkt byggavfall, nedskräpning i form av 

plastdunkar, färgburkar mm.  
Verksamhetstid Täktverksamhet ca 1940-2010. Återställd på 

2000-talet 
Ungefärlig area Återställd täkt utgörs av ca 23 hektar, förorenat 

område bedöms som ca 1 ha 
Markanvändning idag Naturområde 
Täckskikt Matjord 
Vegetation Gräs 
Topografi Kulligt landskap, grundvattenströmning mot 

Rönne å 
Jordarter Isälvssediment, sand och grus 
Närrecipient (Avstånd till denna) Rönne å (1,5 km) 
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Samlad riskbedömning 

Sammantaget bedöms området till riskklass 3, Måttlig risk. Det finns uppgifter 
om att det misstänkt deponerade avfallet är av måttlig farlighet. Då grustäkten är 
återställd är det möjliga avfallet täckt med matjord, det föreligger därför ingen 
större risk för direkt exponering av avfallet. Den största risken i grustäkten utgörs 
av eventuell spridning till grundvattnet, då objektet ligger på genomsläppliga 
jordarter inom ett vattenskyddsområde. Det bör dock noteras att den observerade 
nedskräpningen på fastighet Björket 1:43 kan innehålla föroreningar av hög 
farlighet, i form av färgburkar och plastdunkar med okänt innehåll, vilka inte bör 
vara belägna inom ett vattenskyddsområde. För riskklassningsdiagram, se figur 
18. För en sammanställning av bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 3. 

 

Figur 18. Riskklassningsdiagram för Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43. Objektet placeras i riskklass 
3. 
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Kvidinge 163:1 

Fastigheten Kvidinge 163:1 är belägen i östra delen av Kvidinge, se figur 19. 
Fastigheten finns inte nämnd i Åstorps avfallsplan som ett identifierat 
avfallsupplag, men uppmärksammades under arbetets gång då det framkom 
muntliga uppgifter om att avfall deponerats på fastigheten. 

Området ligger utanför tätbebyggelse, men i nära anslutning till två gårdar. 
Fastighetsägarna är boende på tomten och mindre djurhållning sker på marken 
(Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-04-08). Omkringliggande 
mark utgörs av åkermark. 

Enligt Anagrius (2007) har lera brutits på fastigheten mellan ca 1920–1960. 
Utifrån ortofoto från ca 1960 uppskattas täktens storlek till ca 0,7 ha, se figur 20. 
Täkten återställdes troligen helt strax efter avslut (Anagrius, 2007) och är idag 
dels vattenfylld, och dels bevuxen med vegetation. Anledningen till att täkten 
uppmärksammats i arbetet är att det fanns misstankar om att täkten kunde ha 
återställts med avfallsmassor. Enligt Anagrius (2007) fylldes schakten dock igen 
med material från övre jordlager från övriga delar av täkten. Detta har bekräftats 
av en boende i närområdet (Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27).  
 

 

Figur 19. Fastigheten är belägen i östra delen av Kvidinge. Den ungefärliga lokaliseringen för 
deponin är markerad med en röd cirkel. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Nuvarande fastighetsägare har endast haft marken i sin ägo i ett fåtal år, och har 
alltså inte varit en del av täktverksamheten. Beträffande återställandet av lertäkten 
saknas det mer information utöver det som finns beskrivet av Anagrius (2007). I 
nära anslutning till lertäkten har det dock påträffats en större mängd avfall i en 
sänka (Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-04-08), se figur 20. 
Fastighetsägaren har avlägsnat bildelar, vitvarumaskiner samt diverse 
hushållsprodukter från platsen (Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 
2020-04-08). Avfallet på platsen bedöms vara från 60–70-talet (Nuvarande 
fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-04-08), baserat på bildelar samt diverse 
hushållsvaror som hittats på platsen. Enligt en boende i Kvidinge kan avfall dock 
ha deponerats så sent som på 2000-talet av tidigare fastighetsägare (Boende i 
Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Enligt källan har deponin 
förmodligen enbart använts av tidigare fastighetsägare, och inte av allmänheten. 
Vid platsbesöket 2020-04-08 syntes tydligt avfall i dagen, se figur 21. För en 
sammanfattning av objektet, se tabell 10. 

 

Figur 20. Ortofoto från 1960-talet som visar lokaliseringen av den nedlagda lertäkten samt sänkan 
där avfall påträffats i dagen. Bild modifierad från ãLantmäteriet. 
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Figur 21. Avfall i dagen syns tydligt i sänkan på fastigheten Kvidinge 163:1. Bild tagen av Linn 
Möller vid platsbesök 2020-04-08.  

Föroreningarnas farlighet 

Då det finns misstankar om att deponin innehåller hushållsavfall från 60- och 70-
talet. Hushållsavfallet skulle kunna innehålla, bland annat, PFAS. Det finns även 
en risk att tidigare fastighetsägare har deponerat behållare för bekämpningsmedel 
(Boende i Kvidinge, muntliga uppgifter, 2020-04-27). Om organiskt material 
förekommer finns en risk för gasbildning. Föroreningarnas farlighet bedöms som 
Hög.  

Föroreningsnivå 

Sänkan där avfall i dagen påträffats är ca 0,1 ha stor. Föroreningsnivån bedöms 
som Liten enligt bedömningsgrunder från Helsingborgs stad (2008).  
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Spridningsförutsättningar 

Objektet är beläget på sedimentär berggrund (SGU, 2020a). På platsen där avfall i 
dagen har påträffats utgörs jordarterna främst av glacial finlera, med nära 
angränsning till postglacial sand (SGU, 2020b). Leran bedöms ha en låg 
genomsläpplighet, medan sanden bedöms ha en hög genomsläpplighet (SGU, 
2020c). Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som Måttliga 
på grund av de täta jordarterna på platsen. 

Grundvattenströmningen i området följer huvudsakligen topografin 
(Gustafsson, 2001). Knappt 400 meter nedströms fastigheten är vattenrecipienten 
Rönne å belägen, dit den huvudsakliga vattenströmningen i Kvidinge sker 
(Gustafsson, 2001). Spridningsförutsättningarna till ytvatten och sediment 
bedöms som Måttliga.  

Om organiskt avfall förekommer i deponin finns det en risk för bildning av 
deponigas. Avståndet till bostadsbebyggelse är inte särskilt långt, ca 100 m. 
Eventuell gas kan dock förhoppningsvis avgå istället för att ansamlas, då avfallet 
inte är täckt. Det är inte heller säkert om deponin faktiskt innehåller organiskt 
hushållsavfall. Spridningsförutsättningarna till byggnader bedöms som Måttliga.  

Känslighet och skyddsvärde 

Fastigheten saknar anslutning till kommunalt vatten och nyttjar en grävd brunn 
för dricksvattenförsörjning (Nuvarande fastighetsägare, muntliga uppgifter, 2020-
04-08). Brunnen är belägen ca 100 m uppströms från deponin. Vattenanalyser 
utförda av AQUA-LAB (2017) visade på förhöjda nitrathalter, vilket kan vara en 
påverkan från den närliggande åkermarken. Känsligheten för mark och 
grundvatten bedöms som Mycket stor då människor bor permanent på området 
samt att grundvattnet nyttjas som dricksvatten. Då ytvattnet inte nyttjas som 
dricksvatten bedöms känsligheten för ytvatten och sediment som Måttlig.  

Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms som Måttligt då det 
omkringliggande området utgörs av åkermark, vilket är vanligt i regionen. 
Vattenrecipienten Rönne å är skyddsvärd enligt Förordning (SFS 2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6). Skyddsvärdet för 
ytvatten och sediment bedöms därför som Stort. 
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Tabell 10. Sammanfattad information över Kvidinge 163:1. 
Fastighet Kvidinge 163:1 
Avfall Diverse hushållsavfall, vitvaror, bildelar 
Verksamhetstid 60-70-talet, möjligen även 00-tal 
Ungefärlig area 0,1 ha 
Markanvändning idag Fastighetstomt, mindre djurhållning 
Täckskikt Delvis täckt med jord och vegetation 
Vegetation Gräs 
Topografi Lutning mot Rönne å 
Jordarter Lera 
Närrecipient (Avstånd till denna) Rönne å (400 m) 
Dricksvattenuttag Ja, privat brunn ca 100 m uppströms 

Samlad riskbedömning 

Objektet bedöms till riskklass 3, måttlig risk. Det föreligger osäkerheter gällande 
deponins innehåll samt fulla utbredning, avfallet misstänks dock vara av hög 
farlighet. Risken för föroreningsspridning från platsen är måttlig på grund av täta 
jordarter. Då människor är permanent boende på tomten och avfallet är dåligt 
täckt finns det en skade- och exponeringsrisk om människor vistas på platsen. De 
boende är dock väl medvetna om avfallets belägenhet. Då deponin misstänks 
innehålla diverse hushållsavfall finns det en risk för bildning och spridning av 
deponigas. För riskklassningsdiagram, se figur 22. För en sammanställning av 
bedömningsfaktorerna i tabellform, se bilaga 4. 
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Figur 22. Riskklassningsdiagram för Kvidinge 163:1. Objektet placeras i riskklass 3. 
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Diskussion 

Sammanfattande resultat 

Med det huvudsakliga syftet att riskbedöma nedlagda deponier i Åstorps kommun 
har fyra stycken områden undersökts och riskbedömts i arbetet. De fyra områdena 
som riskbedömts är Nyvång 1:7 (riskklass 4), Kvidinge 8:20 (riskklass 2), Björket 
1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 (riskklass 3) samt Kvidinge 163:1 (riskklass 3). 
Riskklasserna är preliminära och kan komma att behöva revideras om ytterligare 
information framkommer. Att examensarbetet utförts innebär att samtliga 
identifierade avfallsupplag i kommunens avfallsplan nu har en preliminär 
riskklassning.  

I detta kapitel diskuteras potentiella risker med de undersökta områdena 
samt förslag på vidare underökningar. 

Potentiella risker 

Då det föreligger stora osäkerheter kring deponiernas exakta innehåll föreligger 
det även osäkerheter kring deras riskklassning. För alla objekt utom Nyvång 1:7, 
saknas även information kring eventuell gasbildning. Det är möjligt att 
gasbildning sker även i de övriga deponierna, men detta är inget som uppmätts 
eller bekräftats.  

Utifrån fakta kring deponiers olika faser (Östman, 2008), kan det antas att de 
riskbedömda deponierna kan befinna sig i den metanbildande fasen, om organiskt 
material förekommer, då deponering skedde för 20–70 år sedan. Risker kan 
uppkomma om gasen sprids till byggnader eller andra utrymmen där 
gasansamling kan ske. Ansamling av deponigas kan utgöra en explosions- samt 
brandrisk, då metan är lättantändligt (Ofungwu och Eget, 2006). Eftersom metan 
och koldioxid är växthusgaser, finns det även en påverkan på den globala 
uppvärmningen vid utsläpp av deponigas till atmosfären (Rihm, 2014).  Om 
organiskt material misstänks förekomma i en deponi bör ingen byggnation på 
området ske förrän det gasbildande avfallet har avlägsnats (Rihm, 2011). Detta är 
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alltså särskilt aktuellt vid det bedömda objektet Kvidinge 8:20, där det enligt 
gällande detaljplan planeras bostadsbebyggelse.  

Trots att avfallet kan ha varit beläget på platsen i flera decennier, kan det 
förutsättas att det fortfarande finns föroreningar kvar i deponin som ännu inte 
lakats ur, vilka dessutom kan bli mer lättrörliga under den framtida 
humusbildande fasen (Bozkurt et al., 2000). Även om en deponi innehåller 
metaller, behöver lakvattnet inte innehålla höga metallhalter om deponin befinner 
sig i den metanbildande fasen (Rihm, 2011). Detta eftersom metallerna under 
reducerande förhållanden kan finnas bundna i komplex (Östman, 2008).  Om 
förhållandena i deponin ändras, exempelvis genom ökad syretillgång, kan 
metallerna frigöras och spridas (Rihm, 2011). Metaller som bly, kadmium och 
kvicksilver m.fl. är vanligt förekommande i nedlagda deponier (Rihm, 2011). 
Blyexponering kan orsaka nervskador, kadmium kan orsaka njurskador och 
kvicksilver kan leda till bland annat hjärt-kärlsjukdomar (Kemikalieinspektionen, 
2015). Om eventuella metaller i deponierna blir mer lättrörliga finns det en stor 
risk för spridning till grundvattnet, vilket är en aktuell faktor då två av de 
bedömda objekten är belägna inom ett vattenskyddsområde.  

Då bygg- och rivningsmassor förekommer i en deponi finns det även en risk 
att PAH:er kan förekomma (Rihm, 2011). PAH är en stor ämnesgrupp av 
cancerogena ämnen, där de förekommande ämnena kan vara både stabila och 
bioackumulerande (Kemikalieinspektionen, 2016), vilket innebär att de ansamlas 
i biologisk vävnad. Vid spridning i vatten kan PAH:er transporteras till sediment, 
där de kan förbli under lång tid (Kemikalieinspektionen, 2016).  

Ytterligare exempel på föroreningar som kan förekomma på objekten är 
PFAS, vilka kan ha negativa effekter på människor, som reproduktionsstörningar 
samt levertoxicitet (Borg och Håkansson, 2012). Som tidigare nämnt skiljer sig 
egenskaperna åt inom den stora ämnesgruppen. En gemensam nämnare är dock 
att ämnena innehåller starka kol-fluor band, vilket gör att de är svårnedbrytbara i 
naturen (Xiao et al., 2015). Ämnena kan även vara bioackumulerande (Avfall 
Sverige, 2018). Att upptäcka och åtgärda eventuell spridning av ämnen som dessa 
till mark och grundvatten är ett viktigt steg i rätt riktning gällande arbetet med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Osäkerheter 

Det ska återigen poängteras att stora osäkerheter fortfarande föreligger efter en 
MIFO fas 1. De gjorda bedömningarna har gjorts utifrån information som har 
funnits att tillgå under arbetet. Det föreligger även osäkerheter i 
bedömningsgrunderna, så som att föroreningsnivån utgår från deponins area och 
inte avfallets volym eller föroreningshalter samt att föroreningarna grupperats i 
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grupper som hushållsavfall samt bygg- och rivningsavfall. Vid mer konkret 
information om vilken typ av hushållsavfall som deponerats, alltså organiskt eller 
icke-organiskt, och i vilka volymer detta skett, hade en mer representativ 
riskbedömning kunnat göras. Information som denna är ofta bristfällig för äldre 
deponier, vilket gör riskbedömningar av dessa komplicerade.  

Då provtagningar inte har skett eller funnits att tillgå är bedömningen till stor 
del baserad på muntliga uppgifter. Samtliga muntliga uppgifter som framkommit 
har inte kunnat bekräftas, men har tagits med som underlag för att inte 
underskatta några risker. Föroreningarna som diskuterats kan enbart misstänkas 
förekomma på deponierna, för att bekräfta eller dementera detta är provtagning 
nödvändigt. Riskklassningen efter en MIFO fas 1 är preliminär och kan behöva 
revideras om ny information tillkommer. 

Förslag på vidare undersökningar  

Nyvång 1:7 

Deponin innehåller avfall av måttlig farlighet, är sluttäckt och har fungerande 
system för hantering av deponigas samt lakvatten. Trots att människor kan 
komma att vistas på området, om det i framtiden görs om till ett 
rekreationsområde, anses risken för exponering av eventuella föroreningar vara 
låg. Provtagningar på lakvatten samt ytvatten sker och framtida planer innefattar 
en sluttäckning av den sista delen på området. Deponin placerades i arbetet i 
riskklass 4 och utifrån tillgänglig information bedöms det inte vara nödvändigt 
med några ytterligare vidare undersökningar.  

Kvidinge 8:20 

Om deponin innehåller någon form av organiskt material finns det risk för att 
gasbildning sker i deponin. Den största risken för objektet anses föreligga vid 
bostadsbebyggelse på området, då bostäder kan placeras på eller i närheten av 
eventuell föroreningsspridning och gasansamling skulle kunna ske i byggnader 
och annan infrastruktur. Att området finns med i översiktsplanen visar dock på en 
medvetenhet hos kommunen och förhindrar eventuell bostadsbebyggelse utan att 
vidare undersökningar görs. Då området är beläget inom vattenskyddsområdet 
samt att det finns planer på bostadsbebyggelse anses vidare undersökningar i form 
av exempelvis provtagning i mark och grundvatten vara aktuellt för objektet.  
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Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 

Det finns muntliga uppgifter om att byggnadsmassor kan ha använts som 
utfyllnad i täkten, det finns även muntliga uppgifter som säger att detta är väldigt 
osannolikt. Om muntliga uppgifter gällande att byggnadsmassor har använts som 
utfyllnad stämmer, är detta olämpligt i ett vattenskyddsområde. Platser som 
muntligt angivits som utfyllnadsområden kan vara aktuella för vidare utredning, 
för att kunna bekräfta eller dementera uppgifterna. Vid förekommande av orena 
massor finns en risk för föroreningsspridning till det skyddsvärda grundvattnet.  

Gällande det nedskräpade området vid grisstallet på Björket 1:43 är 
rekommendationen att detta bör avlägsnas snarast. Avfallet bestod av bland annat 
rostiga färgburkar och plastdunkar med okänt innehåll, och bör inte förekomma 
inom ett vattenskyddsområde.  

Kvidinge 163:1 

Enligt uppgifter har deponin använts som en privat deponi där diverse 
hushållsavfall har dumpats. Vattenanalyser har utförts på dricksvattnet utan några 
tecken på en förorening från deponin, vilket är betryggande. Avfall i dagen 
förekommer på platsen, detta bör avlägsnas eller eventuellt täckas över. Då 
bostadsbebyggelse förekommer i närheten av deponin rekommenderas en 
undersökning om gasbildning sker. Fastigheten kan även noteras i avfallsplanen 
som ett identifierat avfallsupplag. 
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Slutsats 

• Nyvång 1:7 placeras i riskklass 4. Belägenheten för deponin var tidigare 
känd och en sluttäckning har utförts. Deponigas förekommer i små 
mängder, vilket hanteras genom biofönster på deponin. Risken för 
exponering av föroreningar anses vara väldigt låg. Inga vidare åtgärder 
utöver de framtida planerna gällande sluttäckning samt fortsatt 
provtagning anses vara nödvändiga. 

• Kvidinge 8:20 placeras i riskklass 2. Belägenheten för deponin 
identifierades med hjälp av äldre ortofoton samt muntliga uppgifter. Det 
finns risk för föroreningsspridning till grundvattnet. Gasbildning kan 
förekomma vilket kan innebära en risk för gasansamling vid framtida 
bostadsbebyggelse. Vidare undersökningar på området bör ske, särskilt 
vid förverkligande av planer om bostadsbebyggelse på platsen.  

• Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43 placeras i riskklass 3. Belägenheten för 
den nedlagda grustäkten är känd, men det finns fortfarande osäkerheter 
kring exakt var i täkten som avfall eventuellt har deponerats. Om avfall 
förekommer på platsen föreligger det risk för föroreningsspridning till 
grundvattnet. Det kan finnas en risk för bildning av deponigas. 
Diskussion kring eventuella vidare undersökningar bör föras.  

• Kvidinge 163:1 placeras i riskklass 3. Platsen där avfallet är beläget i 
dagen identifierades med hjälp av fastighetsägaren vid platsbesöket. 
Avfallet saknar en ordentlig täckning vilket gör att det finns risk för 
direkt exponering. Då det är hushållsavfall som deponerats kan det 
föreligga risk för gasbildning. Diskussion kring eventuella vidare 
undersökningar bör föras. 
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Tack 

Tack till Ludvig Landen och Anna Sorelius på NSR AB för möjligheten att 
genomföra det här examensarbetet. Ett extra stort till Anna för all handledning 
och allt du lärt mig under arbetets gång. 

Tack till Håkan Rosqvist för att du tog på dig rollen som handledare och för dina 
kommentarer under vägen som har förbättrat arbetet. 

Tack till Petra och Rebecka på Åstorps kommun för hjälp med information om 
områdena vid frågor och arkivstudier på kommunen.  

Stort tack till Bo & Birgitta, Jan och Jan-Erik för all information (och trevligt 
sällskap) under platsbesöken.  

Jag vill även tacka er som varit med i grupp 11 under grupphandledningarna, att 
bolla idéer med er har varit en stor hjälp i arbetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sammanfattning av Nyvång 1:7 

Tabell 1. Sammanställda bedömningsfaktorer för Nyvång 1:7.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Måttlig Trädgårdsavfall, rivningsavfall, schaktmassor 

och byggnadsavfall. PFAS har uppmätts i 
lakvattnet. Liten mängd deponigas. 

Föroreningsnivå Stor 5,8 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Små Täta jordarter, sluttäckt 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Måttliga Ca 100 m till Humlebäcken, lakvattnet samlas 
upp för behandling innan utsläpp 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Måttliga Ca 80 m till personalbyggnad 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Måttlig-Stor Stor känslighet för mark om människor kan 
komma att vistas på området. Måttlig 
känslighet för grundvatten, ej dricksvatten 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Litet Deponiområde 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Litet Ytvatten redan kraftigt förorenat 

Riskklassning 4 På objektet finns föroreningar med måttlig 
farlighet som är väl inneslutna. 
Utsläppskontroller sker. Människor kan 
komma att vistas på platsen men 
exponeringsrisken bedöms vara låg. 
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Bilaga 2: Sammanfattning av Kvidinge 8:20 

Tabell 2. Sammanställda bedömningsfaktorer för Kvidinge 8:20.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Hög Diverse hushållsavfall, ”allt-möjligt-tipp”. Ej 

industriavfall. Skulle kunna innehålla PFAS. 
Risk för deponigas. 

Föroreningsnivå Liten 0,5 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Mycket stora Genomsläppliga jordarter 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Små 1,5 km avstånd till Rönne å 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Måttliga Ca 80 m till bebyggelse 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Mycket stor Vattenskyddsområde, eventuell framtida 
bostadsbebyggelse 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Mycket stort Vattenskyddsområde 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Stort Rönne å är skyddsvärd 

Riskklassning 2 Misstänkt hög farlighet på föroreningar, med 
risk för deponigas. Hög känslighet samt 
skyddsvärde på grund av eventuell 
bostadsbebyggelse samt belägenhet inom 
vattenskyddsområde.  
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Bilaga 3: Sammanfattning av Björket 1:27, 1:28, 1:42 
och 1:43 

Tabell 3. Sammanställda bedömningsfaktorer för Björket 1:27, 1:28, 1:42 och 1:43.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Måttlig Byggavfall och rivningsmassor. Kan innehålla 

PFAS. Liten risk för deponigas. 
Föroreningsnivå Måttlig Ca 1 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Mycket stora Genomsläppliga jordarter, sand och grus 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Små 1,5 km till Rönne å 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Små Övergivna stall, ingen bostadsbebyggelse 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Mycket stor Grundvattnet används för 
dricksvattenförsörjning 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Mycket stort Vattenskyddsområde 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Stort Rönne å skyddsvärd 

Riskklassning 3 Det misstänks förekomma föroreningar av 
Måttlig farlighet på objektet. Området har hög 
känslighet samt skyddsvärde då det ligger 
inom ett vattenskyddsområde. Nedskräpning 
bör ej förekomma inom skyddsområdet.  
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Bilaga 4: Sammanfattning av Kvidinge 163:1 

Tabell 4. Sammanställda bedömningsfaktorer för Kvidinge 163:1.  
Bedömningsfaktor Riskbedömning Kommentar 
Föroreningarnas farlighet Hög Hushållsavfall, 60-70-talet. Kan innehålla 

PFAS och bekämpningsmedel. Risk för 
gasbildning. Ej industriavfall. 

Föroreningsnivå Liten Ca 0,1 ha 
Spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten 

Måttliga Täta jordarter, lera 

Spridningsförutsättningar 
till ytvatten och sediment 

Måttliga Ca 400 m till Rönne å 

Spridningsförutsättningar 
till byggnader 

Måttliga 100 m till bostadsbebyggelse, risk för 
deponigas 

Känslighet mark och 
grundvatten 

Mycket stor Dricksvattenuttag 

Känslighet ytvatten och 
sediment 

Måttlig Ej dricksvatten 

Skyddsvärde mark och 
grundvatten 

Måttligt Åkermark 

Skyddsvärde ytvatten och 
sediment 

Stort Rönne å skyddsvärd 

Riskklassning 3 Risk för föroreningar av Hög farlighet, 
människor är permanent boende på området, 
måttlig risk för föroreningsspridning, avfall 
synligt i dagen.  
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