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Sammanfattning 
I Karlstads kommun miljö- och klimatstrategi var en inventering av nedlagda 
deponier ett delmål till år 2015. Under kommunens inventeringsansvar ligger 
de deponier som varit i kommunal regi och även de industrideponier som 
inte har anknytning till en pågående verksamhet. Efter samråd med 
miljöförvaltningen och länsstyrelsen bestämdes att i ett första skede fokusera 
på de kommunala deponierna som redovisas i denna rapport. Denna 
inventering och riskklassning, upplagd enligt MIFO-metodiken (metodik för 
inventering av förorenade områden), fas 11, genomfördes under sommaren 
2014 och våren 2015 av teknik- och fastighetsförvaltningen och ska ses som 
ett underlag för prioritering av fortsatta undersökningar och åtgärder.  

Totalt identifierades och riskklassades 22 objekt som kommunala 
avfallsdeponier med följande fördelning mellan riskklasser: 

Riskklass 1 – Mycket stor risk  2   

Riskklass 2 – Stor risk   9  

Riskklass 3 - Måttlig risk   10  

Riskklass 4 – Liten risk   1 

Bedömningen grundade sig på avfallets och omgivningens karaktär vilka 
undersöktes genom bland annat kart- och arkivstudier, intervjuer och 
platsbesök.  
För de objekt där enskilda vattentäkter upptäcktes inom en radie av 500 
meter från deponiområdet genomfördes en provtagning av dricksvattnet som 
en första åtgärd. Analysresultatet visar att inget av dricksvattnen medför 
någon oacceptabel hälsorisk att konsumera. Resultatet har vägts in i 
riskklassningen. 

För deponierna med riskklass 1 och 2 bör ytterligare undersökningar 
genomföras, förslagsvis enligt MIFO-fas 2. Denna undersökning kan då ses 
som ett underlag för planering av hur och var provtagningen ska genomföras.  

För deponier med riskklass 3 och 4 har inga ytterligare undersökningar eller 
åtgärder rekommenderats i nuläget. Dessa området bör i första hand bevakas 
ur ett markanvändningsperspektiv. 

                                                      
1 MIFO-fas 1 består av orienterande studier där man identifierar objektet. Det registreras 

uppgifter om var verksamheten bedrevs och vilken typ av verksamhet som bedrivits.  
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1 Inledning 
Samhällen har i alla tider gett upphov till avfall vilket skapat ett behov av 
avfallshantering. Att lägga avfall på deponi är idag sista steget i 
avfallshierarkin enligt ramdirektivet för avfall (2008/98/EG) som 
implementerats i svensk lagstiftning genom avfallsförordnigen (2011:927). 
Deponering kommer därmed efter stegen förebyggande åtgärder, 
återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning. Historiskt saknas 
sådan prioritering vilket lett till att olika sorters avfall lagts för slutförvaring 
på deponi i större utsträckning. Naturvårdsverket uppskattar att det finns 
flera tusen nedlagda deponier i Sverige. 

Idag är all deponiverksamhet reglerad i Förordningen om deponering av 
avfall (2001:512). Förordningen ställer bland annat krav på skyddsåtgärder 
för att minska olägenheten för människors hälsa och miljö. Övervakningen 
och tillsynen på de deponier som varit i drift och/eller avslutats innan 
nuvarande miljölagstiftning har i många fall varit bristfällig eller obefintlig. 
Avfallet har då deponerats utan krav på skyddsåtgärder så som 
lakvattenhantering och tillämpning av lokaliseringsprincipen och deponierna 
kan därmed utgöra ett så kallat förorenat område. Läckage från en deponi 
kan påverka människors hälsa och miljö genom förorening av mark, luft, 
grundvatten och ytvatten samt utsläpp av växthusgas.  

Det är av stor vikt att utföra identifikation och inventering för att reparativa 
åtgärder skall kunna sättas in och minska riskerna förknippade med 
deponierna. Enligt Naturvårsverkets föreskrift NFS 2006:6 ska det i den 
kommunala avfallsplaneringen ingå uppgifter om alla nedlagda deponier 
inom kommunen och en riskklassning objekten ska genomföras. 
Skyldigheten att genomföra en inventering ligger därför på kommunen. 
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2 Syfte 
Detta arbete syftar till att identifiera och riskklassa de nedlagda deponier 
som finns inom Karlstads kommun i enlighet med lagstiftning och 
kommunens klimat- och miljömål. Riskklassningen är genomförd enligt 
Naturvårdsverket MIFO Fas 1 och skall ses som ett underlag för prioritering 
av fortsatta undersökningar och åtgärder. Arbetet berör de nationella 
miljömålen Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, God Bebyggd Miljö, 
Levande Sjöar och Vattendrag, Ingen Övergödning och Begränsad 
Klimatpåverkan. 
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3 Avgränsning 
Detta arbete omfattar inte: 

• inventering av pågående deponier 
• inventering av deponering av muddermassor 
• provtagning och analys utöver provtagning av dricksvatten i 

närliggande, enskilda vattentäkter 
• åtgärdsutredning och åtgärdsförslag 
• ansvarsutredning 
• inventering och riskklassning av industrideponier (i arbetet 

omnämnda som prioritet 2 eller 3-objekt). 
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4 Bakgrund 
Att utföra en inventering och riskklassning av de deponier som ligger under 
kommunens inventeringsansvar är satt som ett delmål i kommunens miljö- 
och klimatstrategi till år 2015. 

Mellan åren 1983-1984 gjordes en översiktlig kartläggning av gamla 
avfallsupplag i Karlstads kommun på uppdrag av Miljö- och 
hälsoskyddskontoret. 32 deponier identifierades varav 17 identifierades som 
kommunala eller privata deponier och 15 som industrideponier, se tabell 1 
och 2.  
Tabell 1 Industrideponier som omfattas av undersökningen Kartering av avfallsupplag från 1983 

Deponi Deponityp 

Axelssons Industri Industrideponi 

Blombacka bruk Industrideponi 

Bobinfabriken Industrideponi 

Chloride Battery AB Battery AB Industrideponi 

Edsvalla Bruk Industrideponi 

FFV Industritipp Industrideponi 

Karlstadplattan Industrideponi 

Molkoms bruk Industrideponi 

Norsälvens sågverk Industrideponi 

Skattkärs såg Industrideponi 

Skåresågen Industrideponi 

Svenska Rayon AB Industrideponi 

Televerket Industrideponi 

Trossnäs Industrideponi 

Malma gård Industrideponi 
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Tabell 2 Kommunala eller privata deponier som omfattas av undersökningen Kartering av 
avfallsupplag från 1983 

Deponi Deponityp 

Furumon Kommunal avfallsdeponi 

Heden Kommunal avfallsdeponi 

Hulteby Kommunal avfallsdeponi 

Kåtåsen Kommunal avfallsdeponi 

Molkomsberg Kommunal avfallsdeponi 

Norra Bottenviken Kommunal avfallsdeponi 

Risåsen Kommunal avfallsdeponi 

Rudsheden Kommunal avfallsdeponi 

Skåre Herrgård Kommunal avfallsdeponi 

Staffandal Kommunal avfallsdeponi 

Stensmyren Kommunal avfallsdeponi 

Ölmskog Kommunal avfallsdeponi 

Östanås Kommunal avfallsdeponi 

Kalvholmen Kommunal avfallsdeponi/Industrideponi 

Ängviken Kommunal deponi för 
schaktmassor/Industrideponi 

Södra Kattfly Privat avfallsdeponi 

Årbäck Privat/Illegal avfallsdeponi/Deponi för 
schaktmassor 

 

4.1 Branschbeskrivning 
Deponi definieras som en upplagsplats för avfall enligt 5 § i 
avfallsförordningen (2001:1 063).  Med nedlagda deponier menas deponier 
som inte längre är i drift och som inte omfattas av deponiförordningen (NVV 
2011). Att förvara avfall i en deponi räknas som en pågående verksamhet 
även om deponin är avslutat. Att det bedöms som en pågående verksamhet 
beror på att utsläpp från deponin kan pågå i form av läckage även efter 
avslutad deponering. I och med detta så är det miljöbalkens regler som gäller 
och krav på åtgärder kan ställas. 

I och med att avfall är heterogent är även deponierna och de föroreningar 
som kan förväntas hittas av blandad karaktär. Föroreningarna förknippade 
med en deponi går inte att hårdra utan måste undersökas från fall till fall. 
Riskerna förknippade med deponier varierar alltså med karaktären på 
avfallet men också med omgivningens hydro- och geologiska egenskaper.  

Branschtypiska föroreningar för kommunala avfallsdeponier är tungmetaller, 
klorerade och icke-klorerade lösningsmedel, klorerade hydrokarboner, 
fenoler, olja och närsalter (NVV 4918).  

4.2 Renhållningshistoria i Karlstads kommun 
Innan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet bestod Karlstads 
kommun i ett antal landskommuner, tidigare sockenkommuner se bilaga 25, 
som var och en skötte sin egen renhållning. Därmed finns ett flertal mindre 
deponier som varit i bruk tidigare än 1971. I och med sammanslagningen 
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centraliserades renhållningsarbetet och ett flertal av landskommunernas 
deponier avslutades. Heden blev Karlstads kommuns officiella deponi för 
hushålls- och grovavfall och växte i storlek.  

1984 togs beslut om att en avfallsförbränningsförläggning skulle anläggas på 
deponiområdet på Heden. Mängden avfall i behov av deponering minskade i 
och med att pannan togs i bruk och deponiverksamheten förflyttades till 
Djupdalen.   

4.3 Lagstiftning och ansvarsfrågan 

4.3.1 En nedlagd deponi är primärt ett förorenat område 
En nedlagd deponi ska primärt klassas som ett förorenat område i enlighet 
med en prejudicerande dom från miljödomstolen (MÖD 2010:11). Detta 
innebär att krav om reparativa åtgärder kan riktas mot verksamhetsutövaren 
om den faktiska verksamheten fortgått efter den 30 juni 1969 och 
verkningarna från verksamheten alltjämt fortgår vid miljöbalkens i 
kraftträdande enligt 10 kap. MB. Om en verksamhetsutövare inte går att 
identifiera kan fastighetsägaren bli efterbehandlingsansvarig om förvärvet 
gjorts efter miljöbalkens i kraftträdande.   

4.3.2 En deponi kan klassas som miljöfarlig verksamhet 
Om varken verksamhetsutövare eller efterbehandlingsskyldig fastighetsägare 
går att identifiera kan i andra hand deponin betraktas som miljöfarlig 
verksamhet. Detta eftersom utsläpp från deponin kan pågå i form av läckage 
även då deponin är avslutad. Kommunen blir då tillsynsmyndighet och krav 
om reparativa åtgärder kan riktas mot den nuvarande verksamhetsutövaren 
enligt kap 2 i Miljöbalken. Vanligtvis är det fastighetsägaren som då 
betraktas som verksamhetsutövare och kan under vissa premisser2 bli 
ansvarig. 
I en bedömning av ansvarsfrågan görs en skälighetsavvägning med bland 
annat en nytto- kostnadsanalys. 
 

                                                      
2 Det krävs någon form av aktiv gärning för att fastighetsutövaren skall kunna hållas 
ansvarig i detta fall, exempelvis att man underlåtit att meddela tillsynsmyndigheten om 
deponins existens.  
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5 Metod 
Undersökningen är en orienterande studie som bygger på MIFO-modellen 
fas 1, Metodik för inventering av förorenade områden, framtagen av 
Naturvårdsverket (rapport 4918). Metoden ger möjlighet att inventera och 
riskklassa förorenade områden på ett enhetligt och jämförbart sätt över hela 
landet. Naturvårsverkets remissutgåva av rapporten Inventering, 
undersökning och riskklassning av nedlagda deponier, vilket är en 
anpassning av MIFO-modellen mot nedlagda deponier har också varit ett 
bärande underlag till arbetet.  

Flertalet av deponierna som omfattas av undersökningen fanns redan 
identifierade i kartläggningen från 1983-1984. Bland dessa objekt gjordes en 
prioritering för att avgränsa och skapa struktur för arbetet. De objekt där 
kommunen bedömdes ha varit verksamhetsutövare eller på annat sätt 
ansvarig för verksamheten erhöll prioritet 1. Deponier med koppling till en 
specifik industri eller annan icke kommunal verksamhetsutövare tilldelades 
prioritet 2. Deponier med anknytning till en pågående specifik verksamhet 
ligger utanför kommunens inventeringsansvar och dessa tilldelades prioritet 
3.  

För prioritet 1-objekt genomfördes identifiering, inventering enligt MIFO fas 
1 och en riskklassning. För prioritet 2-objekt gjordes i den mån det fanns tid 
förberedande åtgärder inför en kommande inventering. Identifiering av 
tidigare okända deponier fortgick löpande under inventeringsarbetet. 

Figur 1 visar en schematisk bild över arbetsflödet. 

 
Figur 1 Flödesschema över arbetsgången   
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5.1 Insamling av data 
Dokumentationen kring nedlagda deponier är i många fall knapphändig eller 
saknas helt. I och med kommunsammanslagningen och omorganisation har 
information försvunnit på vägen. Arkivstudier har varit en stor del av arbetet 
både i kommunens egna arkiv men också hos länsstyrelsen och i öppna arkiv 
tillhandahållna av hembygdsföreningar och liknande.  

Information samlades även in genom intervjuer och samtal med boende i 
områdena, markägare, personer som arbetat med renhållning inom 
kommunen eller på entreprenad och andra som på något sätt varit i kontakt 
med verksamheten. Ett brevutskick gjordes till hembygdsföreningar runt om 
i kommunen för att samla in tillgänglig information och knyta kontakter.  

För projektet beställdes en eller två historiska flygfoton per deponi från 
Lantmäteriet. Dessa användes för att få information om verksamhetsår, 
utbredning och lokalisering av byggnader eller intressanta områden inom 
deponin. Även flygfoton, fotografier samt historiska och nutidakartor från 
kommunens arkiv använts i arbetet. 

Baserat på kart- och fotounderlaget har en GIS-analys genomförts för varje 
objekt i syfte att klarlägga utbredning och spridningsförutsättningar utifrån 
dagens markanvändning.  

5.2 Platsbesök av prioritet 1-objekt 
En okulärbesiktning genomfördes för de objekt som tilldelades prioritet 1 
enligt MIFO fas 1 handledningen. Vid platsbesöket gjordes en bedömning av 
utbredningen genom inmätning med GPS och en besiktning av 
sluttäckningen av deponin i den mån detta var möjligt. Deponimatrisen 
undersöktes och information kring markanvändning, vegetation, synligt 
avfall, avstånd till ytvatten och bostäder, utdikning med mera journalfördes 
och fotograferades. 

5.3 Riskklassning av prioritet 1-objekt 
En sammantagen riskklassning av deponierna gjordes enligt 
naturvårdsverkets modell utifrån fyra parametrar: Föroreningarnas farlighet, 
Föroreningsnivå, Spridningsförutsättningar samt Känslighet och 
Skyddsvärde. Slutligen tilldelades deponierna någon av de fyra riskklasser 
som anger risken för människors hälsa och miljö: 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

Den sammantagnia riskklassningen gjordes med hjälp av figur 3 i MIFO-
rapporten (NVV 4918), se figur 2. I grafen ritades en linje på bestämd nivå 
av spridningsförutsättningar. Känslighet, skyddsvärde, nivå och farlighet 
ritades in som punkter på linjen. Därefter bedömdes riskklassen utifrån det 
fält där tyngdpunkten av punkterna bestämdes ligga.  

För att minimera risken att underprioritera risken hos ett objekt görs 
riskklassningen utifrån ett troligt men dåligt fall. Osäkerhet i underlaget 
anges för varje deponi.  
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Figur 2 Graf för  att göra en samlad bedömning av riskklassen. (Bildkälla: NVV 4918) 

5.3.1 Föroreningarnas farlighet 
Farligheten hos föroreningarna för hälsa och miljö bedömdes som låg, 
måttlig, hög eller mycket hög. Vi bedömningen beaktades avfallsslag, hur 
deponin sköttes och under vilka år deponin var  i drift. 

Information om vilka föroreningar som förknippas med vilken sorts avfall 
användes från Naturvårdsverkets rapport 4918 och remissutgåvan 
Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Följande 
generalisering av avfallsslag och förknippade föroreningar användes 
konsekvent i bedömningen av föroreningarnas farlighet: 

Hushållsavfall – tungmetaller (Pb, Cd Cu, Cr, Hg, Ni, och Zi), närsalter, 
aromatiska kolväten och organiska klorföreningar (NVV 2011). 

Bygg- och rivningsavfall – arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, 
aromatiska kolväten, PCB och PAH (NVV 2011). 

Bilskrot – olja, metaller, tungmetaller, aromater, klorerande lösningsmedel, 
glykoler, PAH och PCB (NVV 4918). 

I de fall där industriavfall angetts som ett avfallsslag har verksamma 
industrier under deponins verksamhetsår, deras bransch och möjligt avfall 
tagits under beaktande.  

Om eldning har förekommit på platsen kan detta ha medfört att dioxiner, 
furaner och PAH har bildats (NVV 2011).  

Om deponin varit aktiv och avslutats innan 1950 sänktes farlighetsnivån i 
och med att avfall under denna period bedöms vara av mindre farlig 
karaktär. Detta i och med en mindre utbred kemikalieanvändning i samhället 
och att material återvanns i högre grad (NVV 2011). 

När avfallslag och karaktäriserande föroreningar konstaterats gjordes 
bedömningen av farligheten utifrån tabell 3 i rapport 4918, Exempel på 
bedömning av föroreningarnas farlighet för vissa ämnen, produkter och 
blandningar, se tabell 3. 
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Tabell 3 Farlighet för vissa ämnen, produkter och blandningar (NVV 4918). 

Låg Måttlig Hög Mycket Hög 

Järn Aluminium Kobolt Arsenik 

Kalcium Metallskrot Koppar Bly 

Magnesium Aceton Krom Kadmium 

Mangan Alifatiska 
kolvänten 

Nickel Kvicksilver 

Papper Träfiber Vanadin Krom (VI) 

Trä Bark Ammoniak Natrium  

 Zink Aromatiska 
kolväten 

Bensen 

  Fenol Cyanid 

  Formaldehyd Kreosot 

  Glykol Stenkolstjära 

  Konc. Syror PAH 

  Konc. Baser Dioxiner 

  Lösningsmedel Klorbensener 

  Styren Klorfenoler 

  Oljeaska Klorerande 
lösningsmedel 

  Petroleumprodukter Organsiska 
klorföreningar 

  Flygbränsle PCB 

  Eldningsolja Tetrakloretylen 

  Spilloljor Trikloretan 

  Smöroljor Trikloretylen 

  Väteperoxid Bekämpningsmedel 

  Färger  

  Skärvätskor  

  Bensin  

  Diesel  

  Tjära  

 

5.3.2 Föroreningsnivå 
Föroreningsnivån bedömer riskerna avseende halter, mängder och volymer 
förorenade massor som liten, måttlig, stor eller mycket stor.  

Då undersökningen var en orienterande studie där inga mätningar gjordes 
utgick denna del primärt från volymen förorenade massor. I de fall där 
dokumentation kring mängder eller där analysresultat med angivna halter 
från tidigare undersöknings fanns att tillgå har dessa uppgifter använts som 
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underlag. Utbredningen på deponin bestämdes utifrån historiska flygbilder 
eller genom inmätning med GPS vid platsbesöket. Djupet på deponin 
uppskattades utifrån observationer av slänthöjder eller jämförelser med 
matrisen. 

Tabell 6 i Naturvårdsverkets rapport 4918 användes som underlag vid 
bedömningen. 

5.3.3 Spridningsförutsättningar 
I denna del bedömdes risken för hur föroreningarna kan spridas i matrisen 
med tiden som små, måttliga, stora, eller mycket stora.  

Avstånd till ytvatten, avstånd till brunnar, avstånd till grundvatten, 
genomsläpplighet hos jordarten i grundlager, förekomst av ledningar och 
sluttäckningens skick är exempel på faktorer som togs under beaktande för 
att göra en samlad bedömning. Om möjligt så bedömdes 
spridningsförutsättningarna till grundvatten, i mark, till- och i ytvatten, till 
luft var och en för sig. En sammantagen bedömning av 
spridningsförutsättningarna i samtliga medier gjordes för alla objekt.  

Kommunens kartprogram, SGU:s brunnsregister, dokumentation och 
muntliga uppgifter, jordartskartan samt observationer från platsbesöket var 
de verktyg som användes för bedömningen.   

Sluttäckningen bedömdes utifrån observationer vid platsbesöket enligt 
följande: 

Dålig sluttäckning – Sluttäckningen är väldigt tunn, erosionsskadad eller 
saknas helt. Avfall ligger väl synligt över stora delar deponiområdet. 
Växtligheten har inte kommit igång. 

Mycket bristfällig sluttäckning – Sluttäckningen är erosionsskadad, 
växtligheten täcker inte området och avfall är synligt på delar av området. 

Delvis bristfällig sluttäckning – Sluttäckningen är skadad på vissa delar 
och avfall är synligt på vissa områden, exempelvis i slänterna. Växtligheten 
har kommit igång på hela området. 

Bra sluttäckning – Sluttäckningen är synbart mäktig och i gott skick med 
frodig växtlighet och inget avfall är synligt på och runt deponin. 

Riskerna med bildning av deponigas beaktades genom observationer av 
dagens markanvändning. Om deponin innehöll organiskt material och 
deponin eller delar av deponin var oventilerade genom asfaltsbeläggning 
bedömdes riskerna i samband med deponigas som stora. I annat fall 
bedömdes riskerna som måttliga och en rekommendation om utredning kring 
deponigas gjordes.   

5.3.4 Känslighet och Skyddsvärde 
Här beaktades deponins läge med avseende på exponering för människor, 
djur och växter samt skyddsvärdet hos naturen idag och i framtiden.  
Avstånd till bebyggelse, avstånd till brunn för dricksvattenuttag, 
analysresultat från provtagning av dricksvatten, upprättad detaljplan och 
tillgängligheten till området ligger till grund för bedömningen av 
exponeringsrisken för människor. Kommunens kartprogram Kartvy och 
SGU:s brunnsregister var de största hjälpmedlen i denna del. 
Tillgängligheten bedömdes enligt följande: 

Mycket liten tillgänglighet – Området är för tillfället inhägnat eller bedöms 
ha väldigt liten åtkomst för människor. 
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Liten tillgänglighet – Området ligger avsides bebyggelse och människor 
vistas i mycket liten utsträckning på platsen. 

Stor tillgänglighet – Människor vistas på området sporadiskt. 

Mycket stor tillgänglighet – Människor vistas på/i direkt anslutning till 
området dagligen.  

Karlstads kommuns naturvårds- och friluftsplan var en grundpelare i 
bedömningen av naturens skyddsvärde. Artportalen användes som verktyg 
för att avgöra om rödlistade arter förekommer inom området. VISS, 
Länsstyrelsens vatteninformationssystem, användes för information om 
skyddsvärdet hos vattendrag samt kring objekt i matrisen som finns med i 
länsstyrelsens EBH-stöd. Även information tillgängligt i kommunens 
kartprogram, Kartvy, har använts som underlag för att bedöma känslighet 
och skyddsvärde. 

5.3.5 Provtagning av dricksvatten 
I de fall där enskilda vattentäkter identifierats inom en radie av 500 meter 
från deponin genomfördes en provtagning av dricksvattnet under våren 2015. 
De deponier som omfattades av provtagningen var: Rudsheden, Norra 
Bottenviken, Molkomsberg. Östanås, Ölmskog, Furumon och Stensmyren.  

Syftet med provtagningen var att undersöka dricksvattnets kvalitet samt 
påverkan från deponiområdet. Dricksvattnet analyserades med avseende på 
ett stort antal lakvattenkarakteristiska ämnen i undergrupperna: 

• Allmänkemiska parametrar 

• Metaller 

• Organiska föroreningar med antropogent ursprung 

Fullständigt provtagningspaket framgår av bilaga 26. 

Val av provtagningspunkter och utförande 
Om fler än en brunn fanns inom området valdes den brunn med kortast 
avstånd till deponin för provtagning. Om både grävda och en borrade 
brunnar fanns inom en radie på 500 meter valdes en brunn av vartdera slaget 
för provtagning. Enbart vid deponin Rudsheden fanns både borrad och grävd 
brunn inom 500 meters radie. 

Dricksvattenprovtagningen genomfördes mellan 2015-02-16 och 2015-02-
26. 

Samtliga prover, förutom vid deponin i Östanås, togs ur tappkran i 
respektive bostad. Eventuella reningssystem kopplades bort vid 
provtagningstillfället. Silar avlägsnades, se figur 3 och kranen ställdes till 
kallvatten och fick spola i 3-5 minuter före provtagning för omsättning på 
vattnet.  Temperaturen på vattnet mättes och noterades.  
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Figur 3 Silen på kranen avlägsnades för att inte riskera kontamination av ämnen som ansamlats 
i filtret 

Efter temperaturmätningen toppfylldes samtliga provtagningskärl med 
provet. De kärl som inte innehöll konserveringsmedel sköljdes med provet 
innan kärlet fylldes.  

I Östanås fanns bara en grävd brunn tillgänglig utan möjlighet att koppla 
förbi reningsverk. Proven togs därför direkt ur brunnen. Detta genomfördes 
genom att sänka ner ett engångsprovrör i plast ner i brunnen ett antal gånger 
tills samtliga kärl toppfyllts.  

Proverna packades med kylklampar för att behålla temperaturen och kördes 
direkt efter provtagning till laboratoriet ALcontrol, ett ackrediterat 
laboratorium. 

Utvärdering av analysresultat 
Utvärderingen av analyssvaren genomfördes utifrån provens koncentrationer 
av lakvattentypiska ämnen. Provsvaren diskuterades även utifrån brunnens 
position i förhållande till deponin, andra möjliga spridningskällor och 
kombinationer av halter.  

Dricksvattenkvaliteten utvärderades primärt utifrån rådande svenska 
dricksvattengränsvärden för enskilda dricksvattentäkter. Även svenska 
gränsvärden för allmänna dricksvattentäkter och dricksvattennormer 
framtagna av WHO, World Health Organisation, och EPA, Environmental 
Protection Agency, användes i bedömningen.  

Dricksvattnets grad av påverkan bedömdes utifrån SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten. Resultaten kunde då ställas i relation 
till statistik över uppmätta halter för den berörda brunnstypen, grävd eller 
borrad, och regionen, Mellansvenska sänkan, dit Karlstad hör.  

Analysresultaten delgavs berörda fastighetsägare efter utvärdering.   
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6 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av inventeringen, riskklassningen och 
dricksvattenprovtagningen. Motiveringen till objektens tilldelade riskklass 
återfinns i respektive bilaga. 

6.1 Identifierade och kartlagda deponier 
Utöver de deponier som fanns listade i karteringen från 1983 identifierades 
nio nya deponier. Totalt tilldelades 24 objekt prioritet 1, 13 objekt prioritet 2 
och 4 objekt prioritet 3, se tabell 4 och 5. Industrideponiernas prioritet kan 
behöva revideras mellan tvåor och treor i en kommande undersökning. 
Tabell 4 Industrideponier som omfattas av denna undersökning och tilldelad prioritet. Prioritet 
2 och 3 kan behöva ses över i en kommande undersökning 

Deponi Deponityp Finns med i 
kartläggning 
från 1983 

Prioritet 

Axelssons Industri Industrideponi X 3 

Blombacka bruk Industrideponi X 2 

Bobinfabriken Industrideponi X 2 

Chloride Battery AB Industrideponi X 2 

Edsvalla Bruk Industrideponi X 2 

FFV Industritipp Industrideponi X 3 

Hedens flygaskdeponi* Industrideponi  3 

Karlstadplattan Industrideponi X 2 

Malma gård Industrideponi X 2 

Molkoms bruk Industrideponi X 2 

Norsälvens sågverk Industrideponi X 2 

Sandbäckstjärn* Industrideponi  3 

Skattkärs såg Industrideponi X 2 

Skåresågen Industrideponi X 2 

Svenska Rayon AB Industrideponi X 2 

Televerket Industrideponi X 2 

Trossnäs Industrideponi X 2 

*Nyidentifierad 

 
  



15 
 

 

Tabell 5 Industrideponier som omfattas av denna undersökning och tilldelad prioritet 

Deponi Deponityp Finns med i 
kartläggning 
från 1983 

Prioritet 

Brotorp, Grava* Kommunal avfallsdeponi  1 

Furumon Kommunal avfallsdeponi X 1 

Hulteby Kommunal avfallsdeponi X 1 

Djäcknefältet* Kommunal avfallsdeponi  1 

Kåtåsen Kommunal avfallsdeponi X 1 

Molkomsberg Kommunal avfallsdeponi X 1 

Norra Bottenviken Kommunal avfallsdeponi X 1 

Risåsen Kommunal avfallsdeponi X 1 

Rudsheden Kommunal avfallsdeponi X 1 

Sandgrund* Kommunal avfallsdeponi  1 

Staffandal Kommunal avfallsdeponi X 1 

Stensmyren Kommunal avfallsdeponi X 1 

Ölmskog Kommunal avfallsdeponi X 1 

Örsholmsspetsen Kommunal avfallsdeponi  1 

Östanås Kommunal avfallsdeponi X 1 

Bryngfjorden* Kommunal avfallsdeponi (?)/Deponi 
för schaktmassor 

 1 

Hedens 
avfallsdeponi 

Kommunal 
avfallsdeponi/Industrideponi 

X 1 

Kalvholmen Kommunal 
avfallsdeponi/Industrideponi 

X 1 

Kanikenäsbanken* Utfyllnadsområde/avfallsdeponi  1 

Lindås, Väse* Kommunal avfallsdeponi/Privat 
avfallsdeponi 

 1 

Ängviken Kommunal deponi för 
schaktmassor/Industrideponi 

X 1 

Södra Kattfly Privat avfallsdeponi X 1 

Skåre Herrgård Privat avfallsdeponi/deponi för 
schaktmassor 

X 1 

Årbäck Privat/Illegal avfallsdeponi/Deponi 
för schaktmassor 

X 1 

*Nyidentifierad 
 

6.2 Inventering och riskklassning av prioritet 1-
deponier 

Utav de 24 objekt som tilldelades prioritet 1 har 20 platsbesökts under 
sommaren 2014 och sommaren 2015. Vid vissa objekt bedömdes att 
riskklassning kunde göras utan platsbesök då dagens markanvändning var 
känd. En riskklassning har gjorts för 23 av objekten.  

En riskklassning kunde inte göras på objektet Lindås i Väse då läget på 
deponin är okänt på grund av bristfälligt underlag. Den information som 
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finns om objektet finns redovisat i bilaga 14, Norra Bottenviken. Ingen 
riskklassning gjordes för objektet Kanikenäsbanken. Området bedömdes 
vara ett utfyllnadsområde och faller inte inom ramen för denna inventering.  

Totalt tilldelades två deponier riskklass 1 – mycket stor risk. Nio deponier 
tilldelades riskklass 2 – stor risk, tio deponier riskklass 3 – måttlig risk och 
en deponi, Södra Kattfly, tilldelades riskklass 4 – liten risk.  

Resultatet av respektive inventering och vidare information om deponierna 
finns presenterat i bilaga 1-24. Se tabell 6 för information om och riskklass 
av de olika deponierna. Figur 4 visar en karta över deponierna med 
respektive riskklass. 
Tabell 6 Information och riskklassning av Prioritet 1-deponier 

Deponi Platsbesök Bilaga Riskklass 

Lindås, Väse* - - - 

Kanikenäsbanken X 16  

Heden, avfallsdeponi3 X (Flygaskdeponin) 23 1 

Kalvholmen X 5 1 

Norra Bottenviken X 14 2 

Rudsheden X 10 2 

Hulteby X 4 2 

Kåtåsen X 11 2 

Risåsen X 2 2 

Staffandal X 1 2 

Stensmyren X 9 2 

Östanås X 8 2 

Årbäck X 6 2 

Furumon X 3 3 

Molkomsberg X 15 3 

Ölmskog X 7 3 

Brotorp, Grava  12 3 

Bryngfjorden X 19 3 

Djäcknefältet  22 3 

Sandgrund  13 3 

Skåre Herrgård X 17 3 

Ängviken X 18 3 

Örsholmsspetsen X 21 3 

Södra Kattfly X 20 4 

                                                      
3 Flygaskdeponin på Heden ligger ovanpå avfallsdeponin vilket gör att dessa har ett speciellt 
samband för bland annat lakvattenbildning. Ett platsbesök har gjorts med fokus på 
flygaskdeponin, se bilaga 24. Riskklassningen berör båda deponierna. 
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Figur 4 Karta över deponier i Karlstads kommun med respektive riskklass 
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6.3 Provtagning av dricksvatten 
En sammanfattning av resultatet av dricksvattenprovtagningen redovisas i 
tabell 7-9, Fullständiga analysrapporter återfinns i bilaga 27 och resultatet 
diskuteras i respektive bilaga. 

Ett av proven, dricksvattnet från brunnen kopplad till deponin Östanås, fick 
den kemiska bedömningen otjänligt i enlighet med Livsmedelsverkets råd 
om enskild dricksvattenförsörjning med anledning av uppmätt halt (0,13 
µg/l) av bekämpningsmedlet BAM (2,6-diklorbensamid). Halten ligger dock 
under det hälsomässiga gränsvärdet (39 µg/l) vilket gör att dricksvattnet inte 
bedöms medföra någon hälsorisk att konsumera (Livsmedelsverket 2008). 

Övriga prover bedömdes: tjänligt med anmärkning med anmärkning på 
tekniska parametrar. 

Fyra av dricksvattnen uppmäter halter av ämnen som tyder på yttre 
påverkan. I dessa fall kan inte påverkan från deponiområdet uteslutas även 
om andra aktiviteter i brunnens närhet kan utgöra källan till spridning. Dessa 
deponier är Rudsheden, Stensmyren, Östanås och Norra Bottenviken.  

För övriga fyra brunnar kan ingen spridning från deponin påvisas. Detta 
berör deponierna Ölmskog, Furumon och Molkomsberg.  
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Tabell 7 Analyssvar för allmänkemiska parametrar för brunnarna. Redovisade gränsvärden är hälsomässigt grundade (h) om inte annat anges. Även tekniska (t) och estetiska 
(e) gränsvärden redovisas då hälsomässiga saknas. Värden över gällande gränsvärden anges i fetstil. 

 Rudsheden N:a Botten- 
viken 

Stensmyren Ölmskog 
Molkoms- 

berg 
Östanås Furumon Jämför-

/gränsvärde 
1 2 

pH 5,9 7,8 8,0 8,0 7,5 7,6 6,7 8,3 > 10,5; < 6,0 (t) 

Alkalinitet [mg/l] 6,1 580 110 330 90 340 49 170 < 30 (t) 

Konduktivitet 
[mS/m] 3,4 145 43,0 49,2 18,2 55,4 12,9 31,6 250 (t) 

Kloridhalt [mg/l] 2,6 220 71 10 8,6 21 11 4,8 100 (t) / 300 (t, 
e) 

Ammonium 
[mg/l] 0,03 2,2 0,22 0,46 < 0,02 0,17 < 0,02 0,21 1,5 (h, t) 

Nitrat [mg/l] < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2 < 0,5 50 

Nitrit [mg/l] < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,007 < 0,003 0,5 

Sum-N [mg/l] < 0,188 < 0,188 < 0,188 < 0,188 < 0,188 < 0,188 < 0,188 < 0,188 1 

CODMn [mg/l] < 1 10 < 1 5,0 < 1 < 1 < 1 < 1 8 (t, e) 

TOC [mg/l] 1,8 14 1,3 4,9 2,2 1,9 2,1 < 1 - 
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Tabell 8 Analyssvar för metaller och tungmetaller för brunnarna. Redovisade gränsvärden är hälsomässigt grundade om inte annat anges. Värden över gällande gränsvärden 
anges i fetstil. 

 Rudsheden N:a Botten- 
viken 

Stensmyren Ölmskog 
Molkoms- 

berg 
Östanås Furumon Jämför-

/gränsvärde 
1 2 

As [µg/] 0,10 0,27 0,42 0,080 0,22 0,20 0,36 < 0,02 10 

Pb [µg/] 0,35 < 0,02 0,064 < 0,02 0,029 < 0,02 0,69 0,049 10 

Cd [µg/] < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,01 5,0 

Cr [µg/] 0,21 0,14 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,066 0,38 50 

Cu [mg/]  0,04 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 2 

Hg [µg/] < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0 

Ni [µg/] 0,42 0,59 0,22 < 0,2 0,24 < 0,2 < 0,2 < 0,2 20 

Zn [µg/] 20 < 1 5,5 3,5 4,2 41 28 < 1 5000 

Fe [mg/] 1,0 6,1 0,14 0,19 0,20 0,6 0,47 0,07 - 
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Tabell 9 Analyssvar organiska föroreningar för brunnarna. Värden under rapporteringsgränsen eller ämnesgrupper som ej detekterats anges med e.d. Specifika ämnen och 
tolkning av gränsvärden anges inom parentes. Värden över gällande gränsvärden anges i fetstil. 

 Rudsheden N:a Botten- 
viken 

Stensmyren Ölmskog 
Molkoms- 

berg 
Östanås Furumon  

1 2 

Pesticider [µg/l] 
e.d. e.d. 0,01 (Dieldrin) e.d. e.d. e.d. 

0,011 (Atrazin) 
+ 0,13 (2,6-
diklorbens-

amid) 

e.d 
0,1/0,03 (Enskild 
Pesticid/Dieldrin 

m.fl.) 

BTEX [mg/l] e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 0,1 (Summa PAH) 

Klorerade 
fenoler [µg/l] e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 1 (Pentaklorfenol) 

Ftalater [µg/l] 
e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 

0,8 (Di-2-
etylhexylftalat, 

WHO) 
Klorerade 
alifater [µg/l]  e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 10 (Summa 

Tri+tetrakloreten) 

PCB [µg/l] 
e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 

0,5 (Enskild 
PCB, enligt 

EPA) 
PAH [µg/] e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 0,1 (Summa 4 

PAH) 

PFAS [ng/] 
e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 14 (Summa 

PFAS) e.d. 

90 – 900 (Summa 
PFAS, 

rekommendation 
SLV) 

. 
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7 Slutsatser och rekommendationer  
Totalt har två deponier tilldelats riskklass 1 – Mycket stor risk och nio 
deponier riskklass 2 – Stor risk. Vid dessa deponier rekommenderas en 
fortsatt undersökning inkluderande provtagning förslagsvis enligt MIFO-fas 
2. De uppgifter som finns redovisade i respektive fall kan ses som ett 
underlag för planering av provtagning.  

I de fall där känsligheten bedömts vara stor eller mycket stor på grund av 
närhet till bostäder som har egen dricksvattentäkt, har en 
dricksvattenprovtagning genomförts som första åtgärd. De deponier där 
provtagning i närliggande drickvattentäkter har genomförts är: Norra 
Bottenviken, Rudsheden, Furumon, Molkomsberg, Stensmyren, Ölmskog 
och Östanås. 

För fyra av objekten kan det inte uteslutas spridning från deponiområdet: 
Norra Bottenviken, Rudsheden, Stensmyren och Östanås. Det finns dock 
andra potentiella föroreningskällor i brunnens närhet som bedömts mer 
troliga ursprung till påverkan. Uppmätta halter bedöms inte medföra någon 
oacceptabel hälsorisk vid konsumtion av vattnet. För de övriga tre 
deponierna kunde ingen påverkan på dricksvattnet kopplat till deponin 
påvisas (Schyllander 2015).  

För objektet Kanikenäsbanken gjordes ingen riskklassning. Området bedöms 
fortsättningsvis betraktas som ett utfyllnadsområde istället för en 
avfallsdeponi. Eftersom det finns anledning att tro att utfyllnaden delvis 
gjorts med förorenade massor klassas området fortsättningsvis som ett 
förorenat område inom branschklassen: Övrig BKL 2.  

Rekommendation till påföljande åtgärd för samtliga objekt i riskklass 1 och 
2 är provtagning i närliggande ytvatten. Detta i syfte att göra en bedömning 
kring lakvattenläckage. Utifrån det kan man göra en ny prioritering kring 
vilka deponier som ska prioriteras för ytterligare åtaganden enligt MIFO-fas 
24. Riskklass 1 objekt tilldelas dock fortsatt högsta prioritet.  

För deponier med riskklass 3 och 4 rekommenderas inga ytterligare 
undersökningar eller åtgärder i nuläget. Dessa området bör i första hand 
bevakas ur ett markanvändningsperspektiv. 

Kvar under kommunens inventeringsansvar finns ett antal industrideponier 
som inte omfattats av denna utredning. 

Det kan även komma att identifieras nya hushållsavfallsdeponier. 
Inventering och riskklassning ska i sådana fall genomföras även för dessa. 

 

                                                      
4 MIFO-fas 2 omfattar en översiktlig undersökning. Vid undersökningen tas prover i mark-, 
grundvatten-, ytvatten- och/eller sediment så att en eventuell förorening kan fastställas. 
Resultaten från undersökningen ligger till grund för en ny riskklassning och avgör om 
ytterligare utredningar behöver utföras. 
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  Sid 1(8) 

Bilaga 14   

Norra Bottenviken 

1. Historik 
Norra Bottenviken är en äldre sandtäkt som benämndes som ”fallhôla” av ortsbefolkningen. Täkten 
började användas som deponi under tidigt 1950-tal (muntlig källa 1 och 4). Till deponin kördes 
hushållsavfall och latrin, till en början med häst och vagn, från Väse samhälle och deponin sköttes 
av dåvarande Väse kommun (muntlig källa 1 och 4).  Utöver detta kördes även industriavfall från 
Vattenfabriken innehållande bl.a. glaskross (muntlig källa 1) och avfall från Väse spannmåls 
verksamhet och silo, idag Värmlant (muntlig källa 2 och 4). 1986 inkom uppgifter till Miljö- och 
hälsoskyddskontoret om att betat utsäde lagts till platsen (Kd kn 1983). Vid betning användes bland 
annat kvicksilver under denna tidsperiod. 

Santidigt som tippningen fortgick användes gropen som sandtag av kommunen. Grävningen pågick 
till dess att grundvatten hittades vilket gjorde att de djupaste delarna av gropen blev vattenfyllda, se 
figur 1 och 2 (muntlig källa 1). 

 
Figur 1 Flygbild över Norra Bottenviken 1979, Grundvatten går i dagen i sandtaget i norr. (Bildkälla: Lantmäteriearkivet 
Karlstad kommun, © Lantmäteriet) 
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Figur 2 Flygfoto från sidan av Norra Bottenviken. (Bildkälla: Stadsbyggnadskontorets arkiv, Karlstad kommun) 

Den kommunala tippen stängdes i samband med kommunsammanslagningen i början på 1970-talet, 
eventuellt tidigare i samband med att Ölmskogsdeponin anlades. Deponiverksamheten i Norra 
Bottenviken fortsatte illegalt genom tjuvtippning av grovavfall, bygg- och rivningsavfall, 
hushållsavfall och bilskrot/bilvrak. Deponering av fyllnadsmassor från bl.a. Vägverket för att fylla 
igen sandtaget fortgick fram till 80-talet (muntlig källa 2 och Kd kn 1983).  

Tjuvtippning av framförallt bilar och bilskrot ska ha fortsatt in på 1990-talet och när fastigheten 
bytte ägare 2001 stod ett flertal bilar på platsen (muntlig källa 3). Enligt den tidigare markägaren 
ska försök till att hindra otillåten tippning gjorts genom att placera ut hinder för inkörning. Dessa 
ska ha forcerats och ett stort antal bilar (50-100 st) ska ha skrotats i befintligt skick ner i gropen, 
antagligen närmast vägen i sydvästliga delen av området), som sedan fyllts över (muntlig källa 2 
och muntlig källa 1).  

Innan Norra Bottenviken togs i bruk fanns en deponi för hushållssopor omnämnd som Lindås i 
Väse (muntlig källa). 

Verksamhetsår: ca 1950 – ca 1970 (eventuellt ca 1960). 

2. Nuvarande och framtida markanvändning 
Idag är området där den gamla tippen låg, sydvästra delen av gropen, igenväxt och i iordningställt. 
Problemet med tjuvtippning fortgår trots att vägen in till deponin är avstängd med stenblock, se 
figur 5,6 och 8. 
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Grundvattenytan syns inte längre.  

Vattenbrist i Väse under första delen av 2000-talet, eventuellt 1990-tal, gjorde att kommunen 
projekterade för nya grundvattentäkter i området. En provborrning gjordes på deponiområdet, se 
figur 3 för läge, utan vetskap om den tidigare verksamheten vilket möttes av protester från ortsbor 
(muntlig källa 4). Idag får Väse vatten från Sörmon. Tabell 1 och figur 3 och 4 presenterar 
översiktlig information om området. 

Tabell 1 Översiktlig information om deponiområdet, Norra Bottenviken. 

Fastighetsbeteckning Ägare Planlagt Markanvändning Koordinater (SWEREF 
99 1330) 

Bottenvik 1:10 Privat Nej Skogsmark N: 6584207 Ö: 170404 

 

 
Figur 3 Karta över N:a Bottenviken-deponin. (Bildkälla: Kommunens baskarta) 
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Teckenförklaring – kartor 

 

 

 
Figur 4 Karta över Norra Bottenviken med höjdinformation, den röda markeringen anger deponins läge. (Bildkälla: 
Kommunens Baskarta) 

3. Platsbesök 
Vägen från sydväst in till området är avstängt med bom men det går att köra in från gårdarna i 
nordöst. På platsen finns färska däckspår och relativt nya massor av grovsopor, massor och avfall 
från stall i det norra området. Några högar med blandat ris och avfall finns på platsen, se figur 5, 6 
och 8. 

Området är utjämnat mot marknivå i söder men i norr finns en kraftig slänt på +5m som vittnar om 
hur djupt sandtaget varit. Asfaltsrester i övertäckningsmassorna påminner om att vägverket använt 
platsen som deponi av schaktmassor. I söder har området börjar växa igen med hallonbuskar och 
brännässlor. 

Deponiområde 
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I kanten på den gamla vägen in till området finns ett grundvattenrör, se figur 7.  

Ingen bäck eller annat ytvatten finns i deponins närhet. 

  
Figur 5 och 6 Nyare massor och skrot som lagts på platsen, Norra Bottenviken. (Foto: Josefin Schyllander) 

  
Figur 7 och 8 Nyare avfall samt det borrade grundvattenröret, Norra Bottenviken. (Foto: Josefin Schyllander) 

4. Provtagning av dricksvatten  
Ett flertal bergborrade brunnar finns inom 500 meter radie, men endast en finns angiven i SGU:s 
brunnsregister, se figur 3. Figur 9 visar en karta över deponiområdet med provtagningsobjektet, en cirka 
70 meter djup borrad brunn nordost om deponin, utmarkerad. 
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Figur 9 Karta över Norra Bottenviken-deponin med deponiområde samt provtagningspunkt markerat. (Bildkälla: 
Lantmäteriet Karlstads kommun, © Lantmäteriet) 

4.1 Resultat av dricksvattenprovtagning 
Fullständigt analysresultat framgår av analysrapporten i bilaga 27. 

Dricksvattnet från den borrade brunnen vid deponiområdet Norra Bottenviken bedömdes som 
tjänligt med anmärkning med avseende på parametern fluorid. Vid Norra Bottenviken detekterades 
bekämpningsmedlet Dieldrin i en relativt låg koncentration (0,1 μg/L). Halten ligger under 
Livsmedelsverkets hälsobaserade gränsvärde (0,03 μg/L).  

Utifrån den uppmätta halten av bekämpningsmedlet kan inte påverkan från deponiområdet 
uteslutas. Brunnen ligger dock inom en jordbruksfastighet och aktiviteter inom jordbruket är en 
potentiell källa till ämnet. I och med att övriga lakvattenskaraktäristiska ämnen uppmättes i låga 
halter är bedömningen att det är mer troligt att ämnet har sitt ursprung från jordbruket.  

5. Underlag för riskklassning 

5.1 Föroreningarnas farlighet 
Hushållsavfall, bilskrot, grovavfall, bygg- och rivningsavfall, glaskross från Vattenfabriken., 
spannmål från Lantmännen, schaktmassor samt eventuellt betat utsäde ska ha deponerats på platsen 
under en tidsperiod från tidigt 50-tal till troligtvis slutet på 80-talet. Schaktmassor deponeras 
fortfarande med godkännande från markägaren. 

Enligt källor ska ett stort antal bilar med motor, bilbatteri, oljetank m.m. kvar i bilvraket deponerats. Möjliga 
föroreningar är: Olja, metaller, aromater, klorerande lösningsmedel, glykoler, bensin/diesel, PAH och PCB 
(NVV 4918, bilaga 8). 
Om betat utsäde deponerats kan denna innehålla höga halter av kvicksilver. 
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Det sammantagna intrycket av avfallet är att det överlag har en mycket hög farlighet.  

5.2 Föroreningsnivå 
Utbredningen på deponiområdet är ca 9 500 m2. Arean är baserad på flygfoton från sent 70-tal och 
muntliga uppgifter. Eventuellt kan området vara större. Djupet på sandtaget är +5m. Volymen 
förorenade massor ligger troligtvis inom intervallet 10 000 – 100 000 m3. 

Att en stor mängd avfall med farlig karaktär deponerats gör att föroreningsnivån bedöms som 
mycket stor.   

5.3 Spridningsförutsättningar 
Närmaste ytvatten i avrinnigsrisken är Fläskbäcken som rinner ca 500 m väster om deponin och 
vidare ut i Bottenviken.  

Jordart i grundlager enligt jordartskartan är Isälvssediment. Sand räknas till normaltäta jordarter och 
bedöms göra spridninsförutsättningarna i mark mycket stora. 

Med utgångspunkt att grundvatten gått i dagen tidigare och att området projekterats som 
grundvattentäkt kan det antas att avståndet till grundvatten från de förorenade massorna är litet. 
Sammantaget med att genomsläppligheten i mark bedöms som stor kan spridningsförutsättningarna 
till grundvatten bestämmas som mycket stora. 

Spridningsförutsättningarna till och i ytvatten bedöms utifrån lutning och avstånd som små.  

Riskerna i samband med deponigas bedöms som måttliga baserat på att mycket organiskt 
nedbrytbart material lagts till deponin men att täckningen tillåter viss ventilation.  

Täckning av deponin har fortgått kontinuerligt då stora volymer jord- och grävmassor lagts till 
platsen och bedöms vara i gott skick. Inga gamla avfallsrester syns. Spridningsförutsättningarna till 
luft genom damning bedöms därför som små. 

Spridningsförutsättningarna bedöms sammantaget i alla medier som stora i och med markens 
karaktär och närheten till grundvattenytan. Sluttäckningens goda skick drar ner intrycket av 
spridningsrisken. 

5.4 Känslighet och Skyddsvärde 
Fläskbäcken, möjlig recipient av lakvatten för deponin rinner ut i Bottenviken, Riksintresse 
Friluftsliv (Kd Kn 2014), via Björkvik som tilldelats klass 3 – högt naturvärde som potentiell 
strandäng (Kd kn 2014). 

Närmaste bostad ligger 120 m från deponigränsen i nordöstlig riktning, se figur 3. 

Området bedöms ha stor tillgänglighet i och med sin närhet till bostäder. 

Sammantaget bedöms känsligheten som stor/mycket stor i och med närheten till bostäder och 
eftersom spridning från deponiområdet till dricksvattentäkterna inte kan uteslutas utifrån resultatet 
av dricksvattenprovtagningen. Skyddsvärdet bedöms vara måttligt då ekosystemet är vanligt för 
regionen och avståndet till skyddsvärd natur är förhållandevis stort.  

5.5 Osäkerhet 
Platsen kan ha använts som övningsplats för brandkåren i Väse (?) (muntlig källa 2).  
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6. Riskklassning 
Efter en samlad bedömning hamnar deponin i riskklass 2 – stor risk.  

7. Källor  
Kd kn 1983: Kartering av avfallsupplag, 1983. Miljö- och hälsoskyddskontoret, Karlstad kommun.  

Kd kn 2014: Naturvårds- och friluftsplan för Karlstad Kommun, remissversion 2014. Karlstad 
Kommun. 

VISS: Länsstyrelsen, Vatteninformationssystem. http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx 
2014-07-15. 

SGU: SGU:s brunnsarkiv, http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html, 2014-07-15 

Jordartskartan, Kartvy Karlstad kommun 

NVV 4918: Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Rapport 4918, Naturvårdsverket.  

NVV 2011: Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier, remissversion 2011. 
Naturvårdsverket. 

LM: Ekonomiska kartan, Lantmäteriet. 

Muntliga källor. 
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