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Abstract
The purpose of this study was to survey and risk evaluate 9 out of 23 disused landfills in
Vilhelmina municipality, Västerbotten, Sweden. The study is based on MIFO methodology
which is developed by the Swedish Environmental protection agency, EPA. The MIFO
methodology is divided into two phases and this study deals with phase one. The intended
use for MIFO is to evaluate the risk of these nine disused landfills and assess polluted soil
and water areas. The results of the study are described for each landfill with respect to degree
of pollution, the toxicity of the pollutants, conditions for distribution from soil to
groundwater, soil to surface water, and surface water to sediments. The conclusions of the
risk classification indicate that one landfill ended up in a class 2 and the other landfills ended
up in class 3. Two of nine landfills are in need of action while the others need a control
program to continuously monitor the status of the landfill. Metals were analyzed from soils of
three landfills, and although these landfills were leaching, no levels exceeded the guideline
value for land. Pollutants have been analyzed in surface water and groundwater of two of the
landfills, but high detection limit and small sample sizes prevented accurate comparisons
with available guidelines. More samples have to be analyzed to assure that guidelines are not
exceeded. No acute environmental damages have been noted in this study, but in the future
some of the landfills may need to be inventoried.
Keywords: Landfill, Disused landfills, MIFO, Polluted land.
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1 Inledning
I Sverige beräknas det finnas ungefär 8000 deponier, där de flesta av dessa deponier är
nedlagda och därmed inte tar emot avfall längre (Avfallsverige 2012). Av dessa finns det drygt
1300 förorenade områden som i dagsläget är riskklassificerade som mycket hög risk. Dessa
potentiellt förorenade områden måste inventeras, prioriteras och därefter åtgärdas i och med
att de bidragit till att mark och vatten förorenats med giftiga ämnen (Naturvårdsverket
2013a).
I Västerbottens län finns uppskattningsvis 300 nedlagda deponier varav 260 deponier som
ska inventeras under månaderna juni till september 2013. Dessa deponier ska inventeras och
risk klassificeras i enlighet med naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade
områden, den så kallade MIFO-metodiken. Enligt det nationella inventeringsmålet ska alla
förorenade områden vara inventerade senast år 2013 (Miljösamverkan Västerbotten 2013).
Miljösamverkan i Västerbotten har påbörjat ett projekt som innebär att alla kommuner i
Västerbotten ska inventera och riskklassificera kommunens nedlagda deponier under 2013.
Det är miljöförvaltningen i varje kommun som startar upp detta delprojekt ”Inventering av
nedlagda deponier” och begär in tidsplaner från verksamhetsutövarna som i det här fallet har
varit tekniska förvaltningen på kommunen. Det är därefter den tekniska förvaltningens
ansvar att se till att alla nedlagda deponier blir inventerade och riskklassificerade enligt
MIFO-metodiken. Detta projekt pågår under sommarhalvåret 2013 och är en del av
kommunens arbete med att uppnå miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö.
Ytterligare miljömål som berörs av deponier är Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar
och vattendrag, Ingen övergödning samt Begränsad klimatpåverkan (Melin 2013,
Naturvårdsverket 2014). I och med att den senaste inventeringen av deponierna är gjorda
1985 krävs det i dagsläget en uppdatering av tillståndet på alla nedlagda deponier
(Vilhelmina kommun 1985).

1.1 Syfte
Syftet med detta projekt är att, på begäran av Vilhelmina kommuns tekniska avdelning,
sammanställa och riskklassificera 9 av Vilhelminas totalt 23 nedlagda deponier.

1.2 Frågeställningar
De frågeställningar som behandlas i arbetet, förutom riskklassificeringen, är följande:
 Vilken påverkan har dessa 9 nedlagda deponier på mark, vatten och människa utifrån
jämförelser av analyser och referensvärden?
 Vilka ämnen i de 9 deponierna har störst påverkan på dessa faktorer och hur ser
spridningsvägarna ut?
 Vilka efterbehandlingsåtgärder kan behöva utföras på deponierna i framtiden?

1.3 Avgränsning
Denna studie avgränsas till 9 av Vilhelminas 23 deponier för att inte göra detta projekt för
omfattande samt att arbetet blir mer intressant i och med att deponier med relativt olika
status väljs ut. De deponier som kommer att redovisas är Granbergstippen, Björkvägen
soptipp, Malgomaj 3, Dalasjö soptipp, Latikberg soptipp, Klimpfjäll soptipp, Dikanäs soptipp,
Skansholm soptipp samt Kittelfjäll soptipp.
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2 Bakgrund
Ett område där halten av vissa ämnen är så höga att det kan orsaka risker för både
människors hälsa och miljön kan kallas för ett förorenat område. De förorenade områdena
är främst mark, ytvatten, grundvatten, sediment och byggnader. Ett förorenat område kan
identifieras som soptippar, oljedepåer, deponier eller gruvor (Miljömål 2013).
I Sverige har deponering minskat genom åren, se figur 1. År 2008 deponerades 15 % av de
100 miljoner ton avfall som uppkom. Räknas gruvverksamhetens mineralutvinning med, som
är en stor källa till avfall i Sverige, landar siffran för deponering på 76 % år 2008
(Naturvårdsverket 2012). Deponeringen av hushållsavfall i Sverige har dock minskat mer än
det gjort i övriga EU-länder. År 2010 gick endast 1 % av avfallet till deponi och istället
materialåtervinns eller förbränns avfallet (Naturvårdsverket 2012).

Figur 1. I figuren visas utvecklingen av behandling för hushållsavfall. Den orangea linjen beskriver minskningen
av deponering från 1998 till 2010 (Avfallsverige 2012).

Deponier kan under en lång period utgöra risker för både människor och miljö. De
föroreningar som finns i en deponi kan vara hårt bundna i markens partiklar. Dessa kan efter
en tid börja laka ut till både yt- och grundvatten på grund av nya förutsättningar som får
föroreningarna att ändra egenskaper vilket i sin tur kan öka eller minska dess giftighet och
rörlighet i marken. Denna process kan ske genom naturliga processer som biologisk
nedbrytning, erosion av sediment eller genom att grundvattenytorna förändras i samband
med landhöjning. Andra faktorer som kan påverka risken med spridning av föroreningar från
en nedlagd deponi är mänsklig påverkan dvs. markanvändning för etablering av bostäder på
ett område där en deponi tidigare varit aktiv eller vid andra markarbeten såsom nybygge av
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väg samt grävningar. Denna typ av förändringar i mark kan komma att frigöra en mängd
föroreningar och därmed öka risken för att människors hälsa påverkas. När riskbedömningar
av deponier och andra förorenade områden genomförs bör de göras utifrån ett
långtidsperspektiv, i synnerhet ett 1000-årsperspektiv (Naturvårdsverket 2011).
På Vilhelminas största deponi samt återvinningscentral finns tillstånd för deponering av inert
avfall (Vilhelmina kommun 2003). Inert avfall är enligt förordningen (2001:512) om
deponering av avfall 3 a § avfall som inte genomgår några betydande fysikaliska, kemiska
eller biologiska förändringar dvs. att de inte löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller
kemiskt på något sätt. Det innebär vidare att avfallet inte bryts ned biologiskt eller inverkar
på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på
människors hälsa eller miljön. Inert avfall är även avfall som har en total lakbarhet, ett totalt
föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte påverkar
kvaliteten på yt- eller grundvatten negativt (SFS 2001:512).

2.1 Sluttäckning och nedbrytning
Det genereras emissioner från deponier i form av lakvatten och deponigas som sprids till
vatten och luft. Det är på grund av de kemiska och biologiska nedbrytningsprocesserna i
deponin som lakvattnet och deponigasen bildas. Det avfall som läggs på deponi bryts ner
successivt och då denna nedbrytning sker genomgår avfallet en rad biologiska och kemiska
processer. Under den första fasen av nedbrytningen är pH:t relativt lågt medan urlakningen
av metaller kan vara höga. Genom att avfallet i en deponi är heterogent, dvs. att avfallet kan
variera i olika delar av deponin samt att det kan förekomma olika partikelstorlekar av
avfallet, innebär detta att processerna i deponin kan fortgå med olika hastigheter. Detta kan
även variera från deponi till deponi beroende på vilket avfall som deponerats (SGI 2011).
Den nedbrytning som sker i en deponi innebär att deponigas bildas, som främst består av
metan och koldioxid. Beroende på hur en deponi sluttäcks samt vilken deponeringsteknik
som används kan detta leda till att processhastigheten påverkas. Då metan är en växthusgas
som påverkar växthuseffekten negativt bör den insamlas och om det finns möjlighet bör
gasen användas som energikälla (SGI 2011).
De krav som ställs på sluttäckning finns angivna i deponeringsförordningen (SFS 2001:512).
Där finns krav för både sluttäckningen och bottenkonstruktionen, se figur 2. En
bottenkonstruktion är ett slags skydd underdeponin och avser en naturlig geologisk barriär,
bottentätning och dränering. Det finns även krav på sluttäckning och med detta avses
terrassering, som ska skapa erforderliga lutningar på deponins överyta, jämna till avfallet
samt att fungera som sättningsutjämnande skikt. Sluttäckningen avser även tätskikt,
skyddstäckning och dränering (Naturvårdsverket 2008).
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Figur 2. Bilden visar hur en sluttäckning och en bottenkonstruktion ska vara uppbyggd (SGI 2013).

2.2 MIFO metodiken
MIFO metodiken inleds med att en prioritering görs av alla objekt som ska inventeras. Där
granskas både branschtillhörighet och objektets geografiska placering i förhållande till
skyddsvärda områden eller områden där människor vistas och på så vis kan exponeras direkt
för farliga och giftiga föroreningar. Efter inläsning av objektet, dess bransch samt insamling
av kompletterande fakta, genom till exempel intervjuer med tidigare anställda, görs ett
platsbesök på varje deponi för att få ett intryck av platsen. Allt som uppmärksammas ute i
fält dokumenteras i form av anteckningar och fotografering. Därefter sammanställs all
information efter platsbesöket som består av MIFO blanketter, eventuella analysresultat,
kartor och andra överväganden som kan komma att påverka riskklassen. I slutet av MIFO
blanketten ifylls en samlad riskbedömning som ligger till grund för vilken riskklass varje
objekt får. Den samlade riskbedömningen består av fyra olika bedömningar som vägs
samman i ett riskklassningsdiagram (Naturvårdsverket 2002, 2011). Dessa är:





Föroreningarnas farlighet
Föroreningsnivå
Spridningsförutsättningar
Känslighet och skyddsvärde

Både MIFO fas 1 och fas 2 grundas på Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket
2002). Rapporten går igenom alla steg som ska bedömas samt hur man fyller i MIFOblanketterna och riskklassificeringsdiagrammet. Rapporten ger en tydlig instruktion och
vägledning för att metodiskt kunna genomföra riskklassificeringen.
När riskklassningen är fastställd kommuniceras den med verksamhetsutövaren,
fastighetsägaren och även kommunen som kan komma in med synpunkter, främst från
kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Länsstyrelsen ska också underrättas över
resultatet från MIFO klassningen. Därefter registreras uppgifterna i en gemensam databas
för förorenade områden som kallas Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Nästa steg i
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metodiken är MIFO fas 2. Där görs en översiktlig undersökning som kan ligga till grund för
en ny riskklassning i framtiden. Undersökningen omfattar vanligtvis provtagning i mark,
vatten och grundvatten. Dessa undersökningar är extra viktiga att göra i fall det uppstår
osäkerheter efter inventeringen i MIFO fas 1. Det är sedan riskklassningen efter
inventeringen som avgör om objektet i fråga prioriteras för mer betydande utredningar. Det
är i dessa utredningar som man bedömer om vilka efterbehandlingsåtgärder som ska göras
och i vilken grad de ska göras (Naturvårdsverket 2002, 2011).

2.3 Lagstiftning och ansvar för deponier
När man talar om nedlagda deponier menar man deponier som inte längre är i drift och
dessa omfattas inte heller av deponeringsförordningen. De äldre deponierna har avslutats
enligt de tidigare lägre kraven som fanns på deponering eller innan alla krav på
skyddsåtgärder framtogs. Därmed är det idag en betydlig skillnad på miljöskyddet mellan de
äldre deponierna och de deponier som är i drift idag. Miljöskyddet är sämre vid de äldre
deponierna och ofta sker ingen eller begränsad kontroll och provtagning av lakvatten. Det är
även andra delar i miljöskyddet som är bristfällig på de gamla deponierna. I dagsläget
omfattas sedan 1 januari 2009 alla deponier som är i drift av förordningen (2001:512) om
deponering av avfall (deponeringsförordningen). Förordningen innehåller krav på deponier
som innefattar bland annat skyddsåtgärder runt och under deponin, avslutande täckning
samt uppsamling och kontroll av lakvatten. Deponeringsförordningen trädde i kraft år 2001
och efter detta har en tydlig anpassning skett av Sveriges deponier (Naturvårdsverket 2011).
En deponi omfattas även av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt miljötillsynsförordningen (2011:13). När deponin inte längre är i drift berörs
den inte längre av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utan
ses från och med det som en U-verksamhet. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) blir då
kommunen tillsynsansvarig över deponierna. När det handlar om kommunens nedlagda
deponier är det alltså kommunen själv som ansvarar för att undersöka dessa och därefter
bedöma riskerna med dem. Det ska ingå i den kommunala avfallsplaneringen som upprättas
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NSF 2006:6) om innehållet i en
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Det är den som deponerat
avfallet som i första hand ska vidta de åtgärder som behövs och om det inte går att få tag på
den som deponerade avfallet kan det bli markägaren som får ansvaret för att åtgärda
deponin. Om så är fallet ska kraven dock vara skäliga i lagens mening (Naturvårdsverket
2013b).
Det ansvar som finns för verksamheternas avfall har förflyttats från kommunen till
verksamhetsutövaren. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att se till att avfallet
hanteras på ett godtagbart sätt ur miljö- och hälsosynpunkt. Däremot ansvarar inte
verksamhetsutövaren för hanteringen av det avfall som omfattas av den kommunala
ensamrätten för det med hushållsavfall jämförliga avfallet. Detta innebär i praktiken att
kommunen tar hand om det med hushållsavfall jämförliga avfallet och att
verksamhetsutövaren anlitar en entreprenör för att ta hand om resterande avfall som
uppstår. Ett annat alternativ är att själv lämna avfallet till den kommunala
återvinningscentralen där det tas emot mot en bestämd avgift (Naturvårdsverket 2012).
I 10 kap miljöbalken (1998:808) finns de offentligrättsliga reglerna om ansvaret för de
förorenade områdena. Dessa regler kan tillämpas på mark- och vattenområden, byggnader
eller anläggningar som är förorenade och där dessa förhållanden kan innebära en risk för
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Ansvaret för utredning och
efterbehandling enligt miljöbalken är vidare uppdelat i två grupper dvs.
verksamhetsutövaren och markägaren. Verksamhetsutövaren är den som har bedrivit en
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningarna i ett område. Det är i första
hand verksamhetsutövaren som ansvarar för de åtgärder som behövs för att förebygga,
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hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människor eller miljön. Om det
inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare som kan bekosta åtgärderna kan myndigheten
istället lägga ansvaret på den som äger eller har ägt den förorenade marken
(Naturvårdsverket 2003).

3 Metod och Material
3.1 Litteratur- och arkivstudier
Den främsta metoden med att MIFO-klassificera deponierna har varit att studera historiskt
material från myndigheter. Denna rapport är därmed främst baserad på fakta från
myndighetens arkiv samt intervjuer med personer som arbetat med eller bott nära
deponierna. De dokument från arkivet som är studerat är främst anteckningar från en
kartering som gjorts 1985 av dåvarande miljöinspektörer samt diverse beslut om avfallet och
vart det skulle samlas. De litteraturstudier som gjorts är främst på sökmotorer som
Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Länsstyrelsen. Även sökmotorn
Google.se har använts med sökord som nedlagda deponier, förorenad mark, MIFOmetodiken, sluttäckning, deponiförordningen mm.
För att kunna utföra en ny och aktuell inventering användes information från den gamla
karteringen 1985 som gjordes av miljö- och hälsoskyddskontoret i Vilhelmina kommun,
intervjuer med markägare, boende i området och de som arbetet med avfall, kartdata samt
platsbesök på varje deponi. Utifrån intervjuer och karteringen 1985 drogs de mesta
slutsatserna genom att ingen vidare utförlig dokumentation fanns tillgänglig. Varje deponi
riskklassificerades
därefter
utifrån
föroreningarnas
farlighet,
föroreningsnivå,
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde. För att kunna lokalisera en
korrekt riskklass för varje deponi användes den utförliga informationen från
naturvårdsverkets rapport 4918 om MIFO fas 1 (Naturvårdsverket 2002). Det var främst
tabeller, diagram och bilagor i rapporten som användes för att steg för steg bygga upp en
riskklass genom riskklassningsdiagrammet. I rapportens bilagor fanns exempel på ifyllda
blanketter och riskklassningsdiagram som varit ett stort stöd i den egna dokumentationen i
dessa blanketter. Det är alltså utifrån naturvårdsverkets rapport 4918 om MIFO-metodiken
som alla riskklassificeringar i rapporten är baserade på (Naturvårdsverket 2002).
När man gör en riskklassning enligt MIFO fas 1 fås en översiktlig bedömning av riskerna med
det förorenade området och vad dessa kan innebära idag och framåt i tiden. Fas 1 är det
första steget som görs för att senare bedöma vilka områden man bör utreda vidare och
eventuellt åtgärda. Det finns fyra riskklasser som deponierna i det här fallet har delats in i
utifrån riskklassningsdiagrammet:





Riskklass 1: mycket stor risk
Riskklass 2: stor risk
Riskklass 3: måttlig risk
Riskklass 4: liten risk

3.2 Avgränsning
Genom att det fanns 23 deponier totalt gjordes ett urval av dessa, där 9 deponier valdes ut.
De urvalskriterier som användes vid urvalet var mängd deponerat avfall, lokalisering, närhet
till bebyggelse, verksamhetsperiod samt status dokumenterad från karteringen 1985. Efter att
inventeringen var gjord av alla 23 deponier kunde dessa 9 deponier lättare väljas ut genom
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att ett besök på plats underlättar urvalet samt att man kan välja deponier med olika status för
att få en bredare undersökning.

3.3 Provtagning av mark
För att få egen data över deponiernas innehåll av främst metaller har markprover tagits, av
mig Lovisa Ericsson, på tre deponier. Björkvägen valdes då den är lokaliserad väldigt nära en
tjärn samt att deponin ligger centralt och nära ett bostadsområde. Dalasjö soptipp valdes
genom att den ligger inom det yttre skyddet för vattenskyddsområdet till Vilhelminas största
vattenverk. Latikbergs soptipp valdes ut på grund av att vid inventeringen upptäcktes en
roströd/järnfärgad utfällning kring deponin vilket var intressant att undersöka närmare.
Genom att ta kontakt med ALcontrol, som är ett ackrediterat provtagningslaboratorium,
beställdes provburkar som skickades till kommunen med posten. När burkarna anlände togs
prover med en vanlig spade på de tre utvalda deponierna. Utrustning lånades av kommunens
förråd. Med spade grävdes en grop på 50 cm längst ned vid deponins kant, där föroreningar
förväntas finnas. Dessa prover har skickats till ALcontrol i Linköping för analys. Ett
analyspaket på 10 metaller beställdes och analyserades för varje enskilt prov. Följande 10
metaller analyserades; Arsenik, Barium, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Nickel,
Vanadin och Zink. Även markprovets torrsubstans är analyserat. Provet är uppslutet med
HNO3 (återloppskokning). Alla vattenprover som finns med i rapporten det vill säga yt- och
grundvattenproverna är tagna av Vilhelmina kommuns miljöinspektör. Dessa vattenprover är
tagna på Granbergsdeponin och Snötippstjärnen (Björkvägs deponin).

3.4 Inventering
Den information som finns i Vilhelmina kommuns arkiv är tyvärr väldigt bristfällig och
därför har inventeringar gjorts på varje deponi med avseende på deponins läge,
omkringliggande miljö och natur, närhet till bebyggelse, hydrologi, geologi,
spridningsförutsättningar samt recipienter. Detta för att få en uppfattning om vilken status
varje deponi har. En inventering gör det även lättare att bedöma om åtgärder behövs göras
och om det råder olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid inventeringen togs även en
rad foton för att dokumentera med bilder hur platserna såg ut. När man kom ut på platsen
för deponin gick man runt på området och tittade hur det såg ut med avseende på växtlighet,
täckningsgrad, om några föremål stack upp ur marken eller låg utspritt längst med kanterna,
hur marken lutade, närhet till vattendrag och bebyggelse samt att man försökte skapa sig en
uppfattning om deponins storlek.

3.5 Kartläsning
För att få fram deponiernas läge har ett dataprogram på kommunen använts som heter Solen
Pro. Solen Pro är ett kartdatasystem som innebär att kartdata och annan information kan tas
fram för varje område inom kommunen. Förutom att ta fram kartdata och information om
fastigheter kan man även ta fram information om skyddsvärda arter, Natura 2000-områden
samt riksintressen för naturvård och kulturminnen. Genom Solen Pro har kartor över varje
deponi tagits fram för att lätt kunna hitta till deponierna ute i fält. Ett flygfoto (ortofoto) är
inlagt i Solen Pro för att med lätthet urskilja deponierna i skog och mark, vilket även det
underlättat arbetet med att lokalisera deponiernas läge. GPS har använts på varje fältbesök
där koordinater har lagts in från Solen Pro, då vissa deponier är svåra att hitta. Kartläsning
har även skett från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU 2013), främst brunnsregistret,
samt Vatteninformationssystem Sverige (Länsstyrelsen 2013).
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4 Resultat
Nedan redovisas de nio deponierna som inventerats och riskklassificerats. I bilaga I finns
kartor över deponiernas läge följt av bilaga II där det visas en tabell över deponiernas
koordinater och fastighetsbeteckning. Det fakta som riskklassificeringarna bygger på är
hämtat från Naturvårdsverkets rapport 4918 om MIFO-metodiken (Naturvårdsverket 2002).
Figur 3 visar en översiktlig karta över Vilhelmina kommun och dess 23 deponier.
I bilaga III visas ett exempel på en riskklassnings blankett som är ifylld i det här fallet för
Granbergsdeponin. Alla blanketter för varje enskild deponi är ifyllda på samma sätt som
denna blankett. På slutet av varje blankett finns ett riskklassningsdiagram som utgör
riskklassen för varje deponi.
Om en deponi är bränd, vilket 8 av 9 deponier antas vara i det här fallet med utgångspunkt
från karteringen 1985, bildas farliga ämnen av sopförbränningen som kallas PAH eller
dioxin. Dessa ämnen anses vara mycket farliga enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 och
föroreningarnas farlighet anses därmed bli mycket hög för dessa ämnen (Naturvårdsverket
2002). Genom att använda Solen Pro har både jordarts- och berggrundskartor visat att i stort
sett alla deponier har en jordart bestående av moränmark. Detta gör att marken är normaltät
till genomsläpplig (Naturvårdsverket 2002). Någon enstaka deponi har torv som jordart.
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Figur 3. Översiktskarta över Vilhelmina kommun och alla de nedlagda deponierna som finns i kommunen. De
deponier som är inringade med rött är de utvalda deponier som berör detta arbete dvs. 9 deponier. Totalt är det
23 deponier (Solen Pro 2013).
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4.1 Granbergstippen
4.1.1 Områdesbeskrivning
Granbergstippen är Vilhelminas största och äldsta deponi som ligger cirka 5 kilometer från
Vilhelminas centrum, se figur 1 i bilaga I där en karta över området visas. Deponin var i drift i
ca 48 år och i dagsläget ligger Vilhelminas återvinningscentral (ÅVC) på delar av den
nedlagda deponin. Man har tillstånd att deponera inert avfall på Granbergstippen
fortfarande, vilket görs i liten skala. Utifrån karteringen som gjordes 1985 ansågs tippen vara
välskött med god plats för det uppkomna avfallet. Enligt branschklass är deponin klassad till
en riskklass 2 medan man utifrån karteringen 1985 har klassat deponin som ”övertäckt”
(Vilhelmina kommun 1985, Solen Pro 2013).
4.1.2 Föroreningar
Eftersom Granbergstippen är sluttäckt har en rad olika prover tagits både av konsultfirmor
som arbetat med efterbehandlingen samt av kommunens miljöinspektör. De prover man tagit
är främst lakvattenprover och fåtalet grundvattenprover men även markprover är tagna i och
med sluttäckningen, se tabell 1 och 2. Montering av två grundvattenrör gjordes hösten 2012
och dessa är placerade nedströms deponin. Man har därför inte kunnat ta mer än ett prov på
grundvattnet och därmed finns inte något historisk data på hur grundvattnets status ser ut
(Vilhelmina kommun 2003).
De föroreningar som förväntas förekomma i marken är de branschspecifika föroreningarna,
dvs. de föroreningar som Naturvårdsverket har redovisat i tabell 3 från MIFO rapport 4918,
sid. 22 (Naturvårdsverket 2002). De föroreningar som förväntas förekomma i Granbergets
deponi är metaller, klorerade lösningsmedel som har en mycket hög farlighet. Därefter anses
mindre farliga föroreningar förekomma såsom spillolja, lösningsmedel, metallskrot, alifatiska
kolväten, trä, papper och närsalter. Genom att förbränning har pågått finns både PAH och
dioxin i marken (Vilhelmina kommun 1985, Naturvårdsverket 2002). En viss del av dessa
ämnen lakas ut och följer med vattnet vidare till lakvattendamen nedströms deponin.
Analyserna av lakvattenprover visar exempelvis att klorerade ämnen förekommer i något
högre halter än de riktvärden som ställts upp (Tabell 1), även om detektionsgränsen för
många av de klorerade ämnena (undantaget klorid) är högre än riktvärdet.
Inga klorerade organiska ämnen analyserades i grundvattnet men här överskreds riktvärdet
för nickel något i ett av grundvattenproven (Tabell 2). Det var även en del bortfall på
riktvärden när det gällde grundvattnet, några värden fanns inte med (Tabell 2). Det bör dock
noteras att de analyserade värdena är ”mindre än”-värden dvs. att man inte kan vara säker på
att riktvärdena överskridits eller ej. Detta på grund av att mätinstrumenten inte har kapacitet
att mäta dessa låga koncentrationer på ett korrekt sätt.
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Tabell 1. Tabellen visar analysresultaten för Granbergets deponi i jämförelse med riktvärden. Det prov som
analyserats är vatten från lakvattendamen (ALS Scandinavia AB 2013, SLV FS 2001:30). Provtagningen är gjord
2013-06-13 av miljöinspektören vid Vilhelmina kommun.

Lakvattenprov Punkt F Granbergstippen
Analys
Klorbensen
Diklorbensen
Triklorbensen
Bensen
Toulen
Etylbensen
Xylener
1.1 Dikloreten
Trans- 1.2 Dikloreten
MTBE
Cis- 1.2 Dikloreten
Triklormetan
1.1.1-Trikloretan
Tetraklormetan
Trikloreten
Bromdiklormetan
1.1.2-Trikloretan
Diklorpropan
Dibromklormetan
Tetrakloreten
1.2-Dibrometan
Brombensen
2-Klortoulen
4-Klortoulen
1.2-Dibrom-3 Klorpropan
Hexaklorbutadien
Naftalen
Klorid Cl
Färgtal (Pt)**
Temperatur
pH***
Ammoniumkväve, NH4-N
BOD7 (ATU)
Kväve tot, N
Fosfor tot, P
Susp. substans

Resultat

Riktvärde*
7 µg/l
3 µg/l
0,01 µg/l
0,2 µg/l
7 µg/l
4 µg/l
0,2 µg/l
0,01 µg/l
0,01 µg/l
0,01 µg/l
6 µg/l
0,01 µg/l
0,01 µg/l
24 µg/l
0,01 µg/l
0,8 µg/l
0,01 µg/l
0,01 µg/l
120 mg/l
100 mg/l
210 mg/l Pt 21,5 °C
7,6
39 mg/l
22 mg/l
89 mg/l
0,20 mg/l
38 mg/l
<1,0 µg/l
<3,0 µg/l
<2,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<3,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<1,0 µg/l
<0,5 µg/l

*Riktvärden är hämtade från ALS Scandinavia AB 2013.
** Enligt SLV FS 2001:30 för dricksvatten är gränsen för tjänligt med anmärkning 15 mg/l för utgående
dricksvatten.
*** Enligt SLV FS 2001:30 för dricksvatten är gränsen för tjänligt med anmärkning <7,5, >9,0 och otjänligt vid
10.5.
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Tabell 2. Tabellen visar resultaten av två grundvattenprov från Granbergsdeponin. Dessa värden jämförs med ett
riktvärde (SGU-FS 2008:2). Provtagningen är gjord 2013-06-19 av miljöinspektören vid Vilhelmina kommun.

Grundvatten Granbergsdeponin
Klorid
Bly
Kadmium
Koppar
Krom tot
Kvicksilver
Nickel
Zink
Temperratur, kond. pH
pH
Ammoniumkväve, NH4-N
BOD7 (ATU)
COD (Cr)
Kväve tot. N
Fosfor tot. P

Prov GV0
9,2 mg/l
0,8 µg/l
0,2 µg/l
<0,010 mg/l
<0,5 µg/l
<0,1 µg/l
2,5 µg/l
43 µg/l
21,2°C
7,1
0,005 mg/l
<3 mg/l
<30 mg/l
<0,05 mg/l
0,010 mg/l

Prov GV2
<1,0 mg/l
<0,2 µg/l
0,05 µg/l
<0,010 mg/l
0,5 µg/l
<0,1 µg/l
5,2 µg/l
7 µg/l
21,2°C
6,7
0,11 mg/l
<3 mg/l
<30 mg/l
0,10 mg/l
0,28 mg/l

Riktvärde*
100 mg/l
10 µg/l
5 µg/l
6 µg/l
1 µg/l
1 µg/l
5 µg/l
100 µg/l
7,5-9,0
1,5 mg/l
-

*Riktvärden är hämtade från SGU-FS 2008:2

4.1.3 Föroreningsnivå
Granbergstippen, som är Vilhelminas största tipp, är den deponi som är mest dokumenterad
och där man har störst kontroll på det avfall som deponerats. Under några år har kommunen
dokumenterat hur mycket avfall som deponerats och i vissa fall fanns varje avfallsslag
uppskrivet. Konsultföretag har hjälpt till att upprätta ett kontrollprogram över deponin. Att
föra dokumentation över mängder avfall som deponerats ger en tydlig bild av
föroreningssituationen. Deponin har varit verksam i 48 år och har mottagit avfall från
Vilhelmina tätort samt en rad byar kring kommunen. Området för tippen är stort och
uppskattas till en yta av 50 000 m2. Det är svårare att uppskatta deponins höjd då den kan
innehålla ojämna lager av avfall. En uppskattning av höjden är minst 20 meter, vilket ger en
volym på 1 000 000 m3 avfall. Då det bränts på tippen resulterar det i ännu högre massor och
föroreningsnivån i mark och grundvatten blir mycket höga. Genom deponins stora yta
resulterar föroreningsnivån i ytvatten till att bli stor (Vilhelmina kommun 1985,
Naturvårdsverket 2002).
4.1.4 Spridningsförutsättningar
Området där deponin ligger består av berg/urberg samt morän och ingen till ringa förekomst
av block. Denna jordart är genomsläpplig och därmed blir spridningsförutsättningarna stora
i mark och grundvatten. Spridningar i ytvatten är måttliga eftersom det mesta av ytvattnet
leds ner till lakvattendammen (Naturvårdsverket 2002, Solen Pro 2013).
4.1.5 Känslighet och skyddsvärde
Området har under många år använts som deponi och idag används den som ÅVC, där allt
slags avfall förvaras. Området runt deponin är skogsmark och närmaste bebyggelse ligger
mer än 1000 m ifrån deponin. Markens känslighet bedöms till måttlig genom att människor
vistas där med jämna mellanrum samt att ÅVC:n har anställda som jobbar där varje dag.
Området kring deponin har inga speciella skyddsvärden och kommer inte heller att bebyggas
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under överskådlig tid. Det finns ingen pågående grundvattenverksamhet på området och
man har inga planer på att använda grundvattnet i framtiden och därmed blir känsligheten
måttlig och skyddsvärdet lågt då det handlar om grundvatten från en deponi. Det enda
ytvatten som finns är lakvattendamen nedströms deponin och denna får ett skyddsvärde som
är måttligt genom att det inte uppmärksammats några skyddsvärda arter på området
(Naturvårdsverket 2002, Solen Pro 2013).

4.2 Björkvägen soptipp (Snötippen)
4.2.1 Områdesbeskrivning
Björkvägens deponi är belägen i centrala Vilhelmina, se figur 2 i bilaga I. Avståndet till
närmaste bebyggelse är ungefär 43 meter vilket gör att denna deponi är en bland de deponier
som ligger närmast bebyggelse av kommunens alla deponier. Då deponin ligger så pass nära
bebyggelse är risken högre för att människor ska exponeras. Det är okänt hur länge deponin
var i bruk men troligtvis var den aktiv mer än 10 år. På deponin slängdes hushållsavfall men
troligtvis slängdes även grovsopor och annat farligt avfall genom att deponin är gammal.
Enligt uppgifter brändes inte tippen utan man täckte tippen med jordmassor i lager allt
eftersom man fyllde på med sopor. Det innebar att man fyllde på med sopor som man tryckte
ihop för att sedan fylla över det med ett jordlager. Detta gjorde man i 3-4 lager. Man fyllde
ungefär 2,5 meter med sopor och därefter hälldes jorden utanpå (Vilhelmina kommun 1985,
Muntl. 2013a).
4.2.2 Föroreningar
Eftersom deponin inte är bränd finns inga PAH:er eller dioxin i marken, vilket gör att
föroreningarnas farlighet inte blir lika stor (Naturvårdsverket 2002). Men trots detta kan det
finnas andra föroreningar som innebär en mycket hög farlighet. Dessa ämnen kan komma
från hushållsavfallet, grovsoporna och det farliga avfallet som antagligen har slängts på
deponin. Det kan handla om föroreningar som metaller och klorerade lösningsmedel som är
klassade mycket farliga. Andra ämnen som har en lägre farlighet och som antas finnas i
deponin är spillolja, mindre skadliga metaller, metallskrot, närsalter, papper och trä.
Vattenprover är tagna på snötippstjärn och snötippsbäcken som mynnar ut i Vojmån. I
samband med projektet togs även ett markprov på Björkvägens deponi. Den analys som
gjordes var en metallanalys där 10 metaller analyserades.
Analyserna av vattenprovtagningen visar att både de totalt extraherade alifatiska ämnena och
de opolära alifatiska kolvätena är ”mindre än”-värden dvs. att man inte kan vara säker på att
riktvärdena överskridits eller ej då det finns en viss mätosäkerhet på analyserna. Ingen
referens återfanns för de totalt extraherade alifatiska ämnena. Både i snötippstjärn och i
snötippsbäcken överskrids det angivna referensvärdet för bly (Tabell 3).
Analyserna av markprovtagningen visar att inga metaller överskred referensvärdet för
känslig markanvändning. Många av dessa värden är inte i närheten av att överskrida
referensvärdet. De högsta halterna som registrerats i markprovet är barium och zink (Tabell
4).
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Tabell 3. Vattenanalyser från Björkvägens deponi. Proverna är tagna på våren av kommunens miljöinspektör.

Vattenprovtagning
Björkvägens deponi
Analys
Sulfat, SO4
Totalt extr. Alifat. ämnen
Opolära
alifatiska
kolväten
Bly, Pb
Temperatur, kond./ pH
mätning
pH

Snötippstjärn
4,0 mg/l
<1,0 mg/l
<1,0 mg/l

Snötippsbäcken
1,6 mg/l
<1,0 mg/l
<1,0 mg/l

Referensvärden*
100 mg/la
0,1-0,3 mg/la

0,29 µg/l
21,4 °C

0,18 µg/l
21,3 °C

0,02 µg/lb
-

6,9

6,5

7,5-9,0a

*Referensvärdena är hämtade från ALS Scandinavia AB 2013a samt Naturvårdsverket 2007 tabell 16.1b.
Tabell 4. Tabellen visar resultaten av markprovtagningen från Björkvägens deponi. I figur 1 och 2 i bilaga IV ses
provplats och provpunkt för Björkvägens deponi.

Markprovtagning
Björkvägen
Analys

Resultat

Torrsubstans
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Nickel
Vanadin
Zink

83.0 %
5,2 mg/kg TS
54 mg/kg TS
10 mg/kg TS
0,16 mg/kg TS
6,8 mg/kg TS
18 mg/kg TS
13 mg/kg TS
20 mg/kg TS
14 mg/kg TS
53 mg/kg TS

Referensvärde*
Känslig
markanvändning
10
200
50
0,5
15
80
80
40
100
250

Mindre känslig
markanvändning
25
300
400
15
35
200
150
120
200
500

*Referensvärdena är hämtade från ALS Scandinavia AB 2013.

4.2.3 Föroreningsnivå
Deponin har troligtvis varit verksam i över 10 år och dess yta är relativt stor (Muntl. 2013a).
Ytan uppmättes till ca 8000 m2 och en höjd på ungefär 10 meter. Detta ger en volym på ca
80 000 m3 vilket ger en stor föroreningsnivå för mark och grundvatten. Ytvattnet får en
föroreningsnivå som är stor på grund av dess närhet till deponin. Deponin har inget
kontrollprogram men man tar kontinuerliga prover varje vår för att kontrollera deponins
urlakning till ytvattnet. Sedimentet i tjärnen bedöms få en måttlig föroreningsnivå genom
dess närhet till deponin som är knappt 4 meter.
4.2.4 Spridningsförutsättningar
Marken kring deponin består till största delen av fyllningsmassor. Jordarten är sandig och
ospecificerad morän vilket är en genomsläpplig/normaltät jordart (Naturvårdsverket 2002).
Detta leder till att spridningsförutsättningarna för mark och grundvatten blir stora. Även
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spridning till och i ytvatten blir stora genom att tjärnen ligger kant i kant med deponin och
snötippen som är där på vintern gör att extra ytvattentillströmning tillkommer på våren.
4.2.5 Känslighet och skyddsvärde
Känsligheten för mark bedöms vara stor då människor, främst barn vistas i viss utsträckning
på området. Då deponin ligger nära bostadsområden kan barn lätt ta sig in på området då det
endast är en bom över vägen in till deponin. Ingen grundvattenverksamhet pågår och man
har idag inga framtida planer på att använda grundvattnet där genom att allt vatten är
kommunalt vilket gör att känsligheten blir liten samtidigt som skyddsvärdet anses lågt då det
handlar om grundvatten från en deponi. Marken håller inte heller några unika skyddsvärden.
Ytvatten och sediment har ett måttligt skyddsvärde, då tjärnen kan vara en levnadsmiljö för
fisk och fåglar. Det finns dock inga skyddsvärda arter i tjärnen (Solen Pro 2013).

4.3 Malgomaj 3, Fordonsprogrammet
4.3.1 Områdesbeskrivning
Deponin som ligger under vad som idag är en gymnasieskola för fordonsprogrammet har
nyligen upptäckts och man har därmed inte någon grundläggande information om deponin,
se figur 3 i bilaga I. Deponin är troligtvis den första större deponin som fanns i centrala
Vilhelmina. Man har inte utfört någon kartering av deponin men man tror att den avslutades
vid 1950. Det var då man avslutade denna deponi som man började deponera avfall nere vid
Björkvägen. På deponin dumpades hushållsavfall men även grovsopor och en del farligt avfall
slängdes troligtvis också på deponin i och med att man inte hade så stor kunskap om vad som
var skadligt. Enligt uppgifter råder oenighet om deponin brändes eller inte, men troligtvis
brändes tippen någon enstaka gång i och med att det var vanligt på den tiden att man brände
tipparna för att bli av med avfallet och på så vis få mer plats för annat avfall som uppkom.
Deponin ligger väldigt centralt då man byggt en skola ovanpå deponin samt att det är andra
skolor och bostadsområden i närheten. Närmaste bostadshus ligger ca 40 meter ifrån
deponin. Norr om deponin finns ett elljusspår där människor vistas dagligen, dock mest
under vintertid (Vilhelmina kommun 1985, Muntl. 2013a, Solen Pro 2013). Genom att
deponin rör sig en del har marken under skolan delvis satt sig och det har medfört att
väggarna har spruckit. Därför har man varit tvungen att spruta in betong under skolan för att
stabilisera grunden och minska risk för sprickbildningar i väggarna (Muntl. 2013b).
4.3.2 Föroreningar
Det är osäkert om deponin brändes och man inte med säkerhet säga om det finns PAH och
dioxin i marken. Efter en intervju med en anställd sopåkare konstaterades att deponin
brändes vilket gör att PAH och dioxin finns men antagligen i mindre mängder (Muntl.
2013a). I och med att hushållsavfall deponerades är det troligt att metaller med hög och
mycket hög farlighet förekommer i deponin. Även andra ämnen som lösningsmedel, järn och
metallskrot har sannolikt deponerats i samband med grovsopor och hushållsavfall
(Naturvårdsverket 2002, Muntl. 2013a).
Inga markprover är tagna på deponin. Däremot har miljökontoret tagit radonmätningar i
skolan. Dessa mätningar har visat på förhöjda halter av radon (Muntl. 2013c). Om detta har
något samband med deponins avfall vet man inte, men det kan vara en bidragande faktor.
4.3.3 Föroreningsnivå
Genom att det är bristfällig dokumentation om deponin på Malgomaj 3 är det osäkert hur
länge deponin har varit aktiv. Man antar att den varit i drift i över 10 år (Muntl. 2013a). Om
man antar att deponin blev bränd och det har bildats PAH och dioxin blir föroreningsnivån
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mycket stor och i de fall deponin inte var bränd landar föroreningsnivån på stor. Men i det
här fallet antas nivån vara mycket stor i mark. Föroreningsnivån i grundvattnet väger mellan
måttlig och stor men landar på stor. Ytvattnet anses få en måttlig föroreningsnivå i och med
den relativt korta verksamhetstiden samt genom att det står en byggnad ovanpå deponin som
antagligen leder iväg en del ytvatten.
4.3.4 Spridningsförutsättningar
Marken kring deponin är moränmark. Det finns inte specificerat om det är grusig eller sandig
morän vilket gör det svårare med bedömningen. De flesta deponier har en jordart bestående
av en sandig morän vilket gör att jordarten även här troligtvis är sandig morän, alltså är
jordarten normaltät/genomsläpplig (Naturvårdsverket 2002). I mark och grundvatten är
spridningsförutsättningarna stora genom dess jordart och spridning till ytvatten kan ses som
måttliga. En spridning i ytvattnet kan ses som små då sjön ligger över 400 meter nedströms
deponin och det är bostadsbebyggelse mellan deponin och sjön som förhindrar spridning.
4.3.5 Känslighet och skyddsvärde
Av deponins läge kan man konstatera att känsligheten av mark är mycket stor i och med att
människor, främst skolungdomar vistas på platsen dagligen under skoltid. Känslighet för
grundvatten är liten då det handlar om en deponi och ingen grundvattenanvändning planeras
i området. Området har inte något speciellt skyddsvärde men får ändå ett måttligt
skyddsvärde genom dess placering. Bedömningen av känslighet för ytvatten blir måttlig
medan känslighet för sediment blir liten. Detta beroende på att sjön ligger en bit bort och
inga av dessa ämnen anses ansamlas i sedimenten. Ytvatten och sediment har ett litet
skyddsvärde genom brist på skyddsvärda arter. Marken kring deponin har inte heller några
riksintressen som höjer skyddsvärdet.

4.4 Dalasjö soptipp
4.4.1 Områdesbeskrivning
Dalasjö soptipp ligger i utkanten av byn, se figur 4 i bilaga I. Deponin ligger inom området för
det yttre skyddet av vattenskyddsområdet och ligger nedströms vattenverket. Förr tog man
vatten från sjön nedanför deponin men senare ändrade man från ytvattentäkt till
grundvattentäkt och borrade efter vatten i åsen uppströms deponin (Muntl. 2013b). Deponin
har en verksamhetstid på 18 år med start 1970. På tippen deponerades hushållsavfall men
även grovsopor och ibland sågs även att man tömde slam på deponin. Enligt karteringen som
gjordes 1985 brändes tippen. Troligtvis brände man tippen kontinuerligt vilket var vanligt i
byar. Efter avslut är tippen täckt med jordmassor (Vilhelmina kommun 1985).
4.4.2 Föroreningar
Då deponin brändes finns PAH och dioxin i marken. Provet som togs på Dalasjös deponi var
ett markprov. Analysresultatet från markprovtagningen visar att inga metaller överskrider
respektive referensvärde för känslig markanvändning (Tabell 5). De högsta värdena var även
i detta prov barium och zink. Andra föroreningar som kan antas finnas i deponin är
lösningsmedel, spillolja, färger samt mindre farliga föroreningar som metallskrot, närsalter,
papper och trä (Naturvårdsverket 2002).
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Tabell 5. Tabellen visar metallhalter i markprovet från Dalasjös deponi. I figur 3 och 4 i bilaga IV ses provplats och
provpunkt.

Markprovtagning
Dalasjö
Analys

Resultat

Torrsubstans
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Nickel
Vanadin
Zink

75.9 %
<2,4 mg/kg TS
29 mg/kg TS
8,3 mg/kg TS
<0,19 mg/kg TS
5,2 mg/kg TS
7,6 mg/kg TS
15 mg/kg TS
17 mg/kg TS
19 mg/kg TS
46 mg/kg TS

Referensvärde*
Känslig
markanvändning

Mindre känslig
markanvändning

10
200
50
0,5
15
80
80
40
100
250

25
300
400
15
35
200
150
120
200
500

*Referensvärdena är hämtade från ALS Scandinavia AB 2013.

4.4.3 Föroreningsnivå
I och med att tippen brändes har antagligen PAH:er och dioxin bildats. Detta gör att
föroreningsnivån blir mycket hög i mark och grundvatten. Genom att det var en liten tipp blir
föroreningsnivån i ytvattnet måttligt och på grund av avståndet till vattnet blir
föroreningsnivån i sedimentet liten (Naturvårdsverket 2002).
4.4.4 Spridningsförutsättningar
Marken på deponin består av isälvssediment, grovsilt till block och sand till block. Det finns
även inslag av finsand. Detta gör det lite svårt att bedöma spridningsförutsättningen genom
att spannet på strömningshastigheten blir så pass bred, nämligen mellan 0,001 till upp emot
100 m/år. Men då det är isälvssediment och block kan marken vara relativt genomsläpplig.
Detta gör att spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten är mycket stora och till
ytvattnet är det stora spridningsförutsättningar. I ytvattnet blir spridningsförutsättningarna
måttliga då det är över 300 meter till sjön. Genom detta blir spridning till sedimentet litet
(Naturvårdsverket 2002).
4.4.5 Känslighet och skyddsvärde
Känsligheten för alla medier är måttliga genom att inga personer vistas inom området för
deponin och det vistas inte heller speciellt mycket folk i området runtomkring deponin då
avståndet till närmsta bebyggelse är närmare 200 meter. Skyddsvärdet för de fyra medierna
anses vara stora i och med att deponin ligger inom området för det yttre skyddet av
vattenskyddsområdet.

4.5 Latikberg soptipp
4.5.1 Områdesbeskrivning
Latikberg är en by 3 mil utanför Vilhelmina, se figur 5 i bilaga I. Latikbergs deponi är en
byatipp som ligger ca 15 meter från vägen. Deponin är belägen strax innan byn. Tippen är
öppen, dvs. den är inte inhägnad och gör därmed att den är tillgänglig för alla. Tippen var i
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drift i 19 år, mellan 1969 och 1988. På tippen slängdes både grovsopor och hushållsavfall.
Troligtvis har man slängt en del miljöfarligt avfall på tippen också. Till bränngropen i
Latikberg transporterades avfall från Norra och Södra Latikberg samt från Frostberget.
Dispens söktes även för Risträsk, Narabäcksbränna, Lillgoliden samt Norrvik. Massorna på
tippen brändes kontinuerligt och efter avslut täcktes tippen med jordmassor (Vilhelmina
kommun 1985, Solen Pro 2013). Vid platsbesöket noterades att längst med den södra kanten
fanns en järnröd utfällning som såg ut att vara ett läckage från deponin. I området nedströms
deponin fanns ytterligare fläckar av denna troliga förorening.

4.5.2 Föroreningar
På deponin slängdes främst hushållsavfall och troligtvis även avfall från bönder som bodde i
byn. Då det är en deponi som använts för hushållsavfall är det svårt att fastställa specifika
föroreningar men man kan som tidigare anta att det förekom PAH och dioxin genom att
deponin brändes. Metaller är liksom PAH och dioxin föroreningar med mycket hög farlighet,
däremot visar markanalyser att metallhalterna i Latikberg inte överstiger referensvärdet för
känslig markanvändning (Tabell 6). Barium och zink var även i denna deponi de två metaller
som dominerade. Zinkhalten som uppmättes i detta prov var det högsta värdet som totalt
uppmättes i de tre markproverna. Föroreningar med hög, måttlig och låg farlighet som
troligtvis förekom i samband med hushållsavfallet är lösningsmedel, spilloljor, metallskrot,
zink, papper, trä, närsalter och järn (Naturvårdsverket 2002).
Tabell 6. Tabellen visar resultaten av markprovtagningen från Latikbergs deponi. I figur 5 och 6 i bilaga IV ses
provplats och provpunkt.

Markprovtagning
Latikberg
Analys

Resultat

Torrsubstans, TS
Arsenik
Barium

85,3 %
3,6 mg/kg TS
38 mg/kg TS

Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Nickel
Vanadin
Zink

Referensvärde*
Känslig
Mindre känslig
markanvändning markanvändning
10
200

25
300

23 mg/kg TS
0,27 mg/kg TS
5,8 mg/kg TS
14 mg/kg TS
10 mg/kg TS
21 mg/kg TS

50
0.5
15
80
80
40

400
15
35
200
150
120

13 mg/kg TS
83 mg/kg TS

100
250

200
500

*Referensvärdena är hämtade från ALS Scandinavia AB 2013.

4.5.3 Föroreningsnivå
Som i tidigare fall blir föroreningsnivån mycket stor i mark och grundvatten i och med att det
antagligen förekommer PAH och dioxin. Föroreningsnivån i ytvattnet anses vara måttlig med
tanke på den järnliknande substansen som fanns kring deponins ena kant.
4.5.4 Spridningsförutsättningar
Spridningsförutsättningarna anses vara stora i mark och grundvatten i och med att jordarten
är sandig morän och den anses vara genomsläpplig/normaltät (Naturvårdsverket 2002).

17

Spridningsförutsättningarna till ytvatten i form av lakvatten anses måttliga och i ytvatten
små.
4.5.5 Känslighet och skyddsvärde
Känsligheten anses vara måttlig för mark genom närheten till vägen och för de övriga
medierna anses den vara liten genom att dessa inte är utsatta för någon mänsklig aktivitet.
Trots att detta är en öppen deponi antas inte människor vistas vidare mycket på området. Det
finns inte heller något skyddsvärde på området förutom 1,1 km nordväst om deponin där det
finns ett område med naturvård (Solen Pro 2013). Men detta område ligger uppströms
deponin och så pass långt ifrån att det inte påverkas.

4.6 Klimpfjäll soptipp
4.6.1 Områdesbeskrivning
Klimpfjälls deponi ligger nere i byn nära sjön och viken som går till Kultsjön, se figur 6 i
bilaga I. Deponin ligger nästan kant i kant med en myr som alltså ligger mellan deponin och
vattnet. Till höger om deponin finns en slamgrop som används idag till hushållen i Klimpfjäll
och närliggande byar. På området för deponin finns även avloppsreningsverket och en
gammal anläggning för draghundar som var i bruk ett par år under vintertid. Idag står det
huset och tillhörande hundgårdar tomma. Deponin var verksam i 18 år från och med 1970
och den brändes kontinuerligt (Vilhelmina kommun 1985). Enligt uppgift rök det enormt
mycket från deponin och upp emot byn som ligger norr om deponin dvs. uppströms den
(Muntl. 2013d). Det är en relativt brant lutning på backen upp till bebyggelsen vilket gör att
föroreningarna inte sprids ditåt utan sprids mer mot myren och sjön. På deponin slängdes
hushållsavfall men det finns även uppgift om att man slängde grovavfall på tippen också. Det
kan även förekomma att man dumpade slakteriavfall på deponin. Detta är en relativt liten
deponi som har en diameter på 36 meter. Deponin är delvis inhägnad, på vissa områden var
staketet trasigt.
4.6.2 Föroreningar
Inga analyser är genomförda vid Klimpfjälls deponi men de föroreningar som förväntas
förekomma är PAH och dioxin genom förbränningen av soporna. Fler föroreningar med hög
farlighet är metaller, klorerade lösningsmedel och klorfenoler. Andra föroreningar som
förekommer med hög farlighet är lösningsmedel, färger, spilloljor och eventuellt aromatiska
kolväten. Föroreningar med mindre farlighet är föroreningar som papper, trä, närsalter och
metallskrot (Naturvårdsverket 2002).
4.6.3 Föroreningsnivå
Föroreningsnivån för mark och grundvatten är mycket stora, detta på grund av de PAH:er
och dioxin som finns i marken. Föroreningsnivå i ytvatten är måttlig genom att det mesta av
föroreningarna tas upp i myren. Vidare får sediment en liten föroreningsnivå och det beror
på att myren tar upp ämnen men det beror även på att det är ganska strömt i vattnet vilket
gör att mycket av föroreningarna transporteras iväg då de når vattnet.
4.6.4 Spridningsförutsättningar
Genom att jordarten är sandig morän är det en genomsläpplig/normaltät jordart
(Naturvårdsverket 2002). Detta medför att spridning i mark och grundvatten är stora
samtidigt som spridningen till ytvatten även är stora. Spridningen i ytvattnet kan anses
måttliga genom att myren tar upp föroreningar som inte tar sig ända ut till vattnet.
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Sedimenten har som tidigare små spridningsförutsättningar då de inte påverkas särskilt
mycket.
4.6.5 Känslighet och skyddsvärde
Norr om deponin, dvs. uppströms den finns ett riksintresse med naturvård. Detta område
ligger över 600 meter norrut vilket gör att skyddsvärdet inte påverkas. Det finns flera
riksintressen runt omkring deponin men alla dessa är över 1 km bort vilket gör att de inte
påverkas något och har därför inget skyddsvärde. I och med detta anses skyddsvärdet vara
måttligt för mark, grundvatten och ytvatten medan det anses vara litet för sediment.
Känsligheten för grundvatten och sediment är även de små medan känsligheten för mark och
ytvatten är måttliga beroende på att det råder rörligt friluftsliv på området för deponin vilket
innebär att människor kan tänkas vistas inom området. Detta är dock inte så troligt då
deponin är delvis inhägnad. De personer som jobbar med att tömma slambilen och arbeta på
reningsverket vistas på området i liten skala men det är så pass lite att det inte bör ge några
konsekvenser.

4.7 Dikanäs soptipp
4.7.1 Områdesbeskrivning
Deponin i Dikanäs ligger norr om byn och i dagsläget ligger ÅVC:n på den nedlagda deponin,
se figur 7 bilaga I. Det är som en stor grusplan med en massa containrar för avfall. Området
är inhägnat med en vägbom, dock skulle stängslet behöva lagas på vissa ställen. Deponin har
varit verksam i 17 år med start 1971. På deponin har man deponerat främst hushållsavfall
men även grovsopor och troligtvis även miljöfarligt avfall. Deponin brändes och vid avslutet
fylldes deponin över med jord/grusmassor (Vilhelmina kommun 1985). Deponin var i
dagsläget väldigt dåligt täckt längst med kanterna. Där låg en soffa, massa bildäck, skrot,
bildelar, köksluckor, tunnor, plast mm. Deponins yta var stor, ca 5000 m2 men det är inte
säkert att hela ytan har varit deponi genom att det idag är en ÅVC. Uttag av dricksvatten görs
uppströms deponin vilket gör att deponin inte utgör någon risk för kontaminering av
dricksvattnet.
4.7.2 Föroreningar
Inga provtagningar är gjorda på deponin. Enligt uppgift har man kontrollerat ÅVC:n men det
är oklart vad man har kontrollerat då det inte finns dokumenterat (Muntl. 2013b). De
föroreningar som kan antas förekomma på deponin är PAH och dioxin. Även metaller och
klorerade lösningsmedel är förekommande som är mycket farliga. Därefter kan mindre
farliga föroreningar förekomma som spillolja, lösningsmedel, färger, metallskrot, alifatiska
kolväten, närsalter, papper, järn och trä (Naturvårdsverket 2002).
4.7.3 Föroreningsnivå
I mark och grundvatten antas föroreningsnivån som mycket hög just på grund av PAH och
dioxin som bildats genom förbränningen av soporna. Vidare anses föroreningsnivån i
ytvattnet vara måttligt.
4.7.4 Spridningsförutsättningar
Jordarten är även i Dikanäs sandig morän som är genomsläpplig/normaltät jordart
(Naturvårdsverket 2002). Detta innebär att spridningsförutsättningarna i mark och
grundvatten är stora medan till ytvatten är de måttliga genom den lite långsammare
transporten. I ytvattnet är spridningsförutsättningarna små genom att inga sjöar eller
vattendrag ligger speciellt nära deponin.
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4.7.5 Känslighet och skyddsvärde
På deponin förekommer skyddade vattendrag för Vojmåns älvreglering och rennäring. Öster
om deponin ca 800 meter finns ett område med naturvård för skansälven och dalsälven
(Solen Pro 2013). Genom detta fås ett måttligt skyddsvärde då dessa riksintressen korsar
deponin. Marken hamnar även den på en måttlig känslighet i och med att personer vistas på
ÅVC:n dagligen, dock under kortare perioder. Grundvattnet hamnar på en måttlig känslighet
och lågt skyddsvärde då ingen framtida användning av grundvattnet är beräknat samt att det
är från en deponi. Både ytvatten och sediment har ett lågt skyddsvärde och en låg känslighet
genom att närmsta tjärn ligger 800 meter ifrån deponin.

4.8 Skansholm soptipp
4.8.1 Områdesbeskrivning
Skansholms deponi är en byatipp som ligger upp efter vägen mot Skog och Mark som är två
mindre byar till Skansholm, se figur 8 bilaga I. Deponin ligger kant i kant med en stor myr
och enligt karteringen som gjordes 1985 tippades avfall mot myren vilket innebär att det
troligtvis ligger en del avfall i myren. På deponin slängdes hushållsavfall främst men även
grovsopor förekom. Deponin var verksam i 17 år med start 1971. Enligt uppgift brändes
tippen och till höger om tippen från vägen sett finns en slamgrop som används idag
(Vilhelmina kommun 1985).
4.8.2 Föroreningar
Inga provtagningar är gjorda på Skansholms deponi men de föroreningar som förväntas
förekomma är PAH och dioxin. Andra mycket farliga föroreningar som kan antas förekomma
är metaller och klorerade lösningsmedel. Föroreningar av hög farlighet som troligtvis
förekommer på deponin är även där metaller men även lösningsmedel, spilloljor, förger och
möjligtvis även tjära. Mindre farliga föroreningar som finns är trä, papper, närsalter,
metallskrot, järn och troligtvis alifatiska kolväten.
4.8.3 Föroreningsnivå
Detta är inte en stor deponi men trotts detta är föroreningsnivån för mark och grundvatten
mycket stora på grund av förekomsten av PAH och dioxin som bör finnas i marken.
Föroreningsnivån i ytvattnet är måttligt genom dess närhet till den stora myren.
4.8.4 Spridningsförutsättningar
Marken på och runt omkring deponin är sandig morän samt torv och måttlig förekomst av
block. Torv kan vara både genomsläppliga och täta beroende på om det är en kompakt torv
eller inte. Den sandiga moränen väger mellan genomsläpplig och normaltät. Efter
övervägande kan man konstatera att marken är genomsläpplig/normaltät men att marken på
vissa ställen kan vara tätare (Naturvårdsverket 2002). Då det är flera jordarter kan det vara
svårt att fastställa spridningen men då deponin ligger så pass nära myren kan man anta att
den tar upp det mesta av föroreningarna. Spridningsförutsättningarna till mark och
grundvatten anses därmed vara stor och till ytvatten måttlig.
4.8.5. Känslighet och skyddsvärde
På deponin finns inga riksintressen och de intressen som finns är belägna mer än 2 km ifrån
deponin och innebär ingen påverkan. Känsligheten för alla medier är måttlig då ingen
människa vistas under längre perioder inom området för deponin. Skyddsvärdet för mark är
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stor i och med närheten till myren och ett måttligt skyddsvärde kan antas hos ytvatten och
sediment. För grundvattnet anses skyddsvärdet måttligt då ingen användning av detta sker i
området och troligtvis kommer inte heller grundvattnet att användas där i framtiden.

4.9 Kittelfjäll soptipp
4.9.1 Områdesbeskrivning
Deponin i Kittelfjäll har varit verksam i 20 år med start 1968. Deponin har bränts men enligt
intervjun brändes tippen inte kontinuerligt. Ibland brukade tippen börja brinna utan att man
antänt den vilket har gjort att den brunnit utan uppsikt och antagligen mer än vad som
noterats (Vilhelmina kommun 1985). Deponin ligger i en backe nedanför bebyggelsen, se
figur 9 bilaga I. Husen, som främst består av fritidsstugor, ligger relativt nära tippen men de
ligger uppströms deponin i den branta lutning som råder vilket gör att föroreningar inte kan
spridas till området för bebyggelsen. Dock kan röken ha blåst rätt in i bebyggelsen de dagar
vinden låg åt rätt håll. Idag ligger det ved på deponin och man har slängt en del
trädgårdsavfall på tippen. På deponin slängdes främst hushållsavfall men även grovsopor.
4.9.2 Föroreningar
Inga provtagningar är gjorda på Kittelfjälls deponi. De föroreningar som förväntas
förekomma i samband med förbränning är PAH och dioxin. Det förekommer antagligen
andra farliga föroreningar som metaller, klorerade lösningsmedel, spillolja, färger och
möjligtvis aromatiska kolväten. Mindre farliga föroreningar som kan finnas i deponin är trä,
papper, järn, metallskrot, närsalter och alifatiska kolväten.
4.9.3 Föroreningsnivå
Deponin beräknas ha en volym på över 5000 m3 och genom att man brände tippen kan
volymen förväntas vara den dubbla. Genom detta ses föroreningsnivån vara mycket stor i
både mark och grundvatten. I ytvattnet finns en måttlig föroreningsnivå och i sediment en
liten nivå genom att ån har en kraftig omsättning vilket leder till att få föroreningar ansamlas.
4.9.4 Spridningsförutsättningar
Jordarten på deponin är sandig morän vilket ses vara en genomsläpplig/normaltät jordart.
Utifrån det antas spridningsförutsättningarna vara stora i mark och grundvatten samtidigt
som spridning till ytvatten och i ytvatten är måttligt. Avståndet från deponin till ån är ca 440
meter. Marken har en relativt brant lutning vilket hjälper till med spridningen av
föroreningarna. Spridningen i sedimentet anses vara litet i och med strömningshastigheten i
ån.
4.9.5 Känslighet och skyddsvärde
På deponin finns riksintressen som skyddade vattendrag för Vojmåns älvreglering, rörligt
friluftsliv, rennäring beslutat av statens jordbruksverk samt naturvård rörande MarsfjälletKittelfjäll enligt miljöbalken 3:6 (Solen Pro 2013). I och med dessa riksintressen höjs
skyddsvärdet en del. Skyddsvärdet för mark anses stor medan det för grundvatten, ytvatten
och sediment ses som måttligt. Känsligheten för alla medier ses som måttligt och
skyddsvärdet för ytvatten och sediment ses även det vara måttligt i och med att inga
skyddsvärda arter finns lokaliserade i ån.
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5 Diskussion
5.1 Riskklassificering
Efter riskklassificeringen av de 9 deponierna kunde det konstateras att större delen av alla
deponier har haft en väldigt bra status och många av dessa behöver inte åtgärdas utan bara
kontrolleras. Det är endast två stycken av de deponier som är redovisade i detta arbete som
jag anser att man bör åtgärda och det är Skansholms deponi samt Dikanäs deponi. Ingen av
dessa är i behov av någon större åtgärd utan det handlar om att kommunens tekniska
avdelning bör rensa bort löst avfall såsom metallskrot och fylla på med mer jordmassor för
att täcka öppet avfall kring kanterna. På Skansholms deponi bör skyltar sättas upp som
informerar byborna om att animaliska biprodukter och ensilage balar inte får slängas på
deponin. Att gräva upp en gammal nedlagd deponi som varit avslutad i 15-20 år kan enligt
min mening komma att orsaka större skada än om man låter deponin vara intakt. Det som
kan hända när deponin grävs upp är att farliga ämnen och gifter som finns bundet i
jordmassor lakas ut ur deponin och sprids vidare till större områden där det orsakar skada.
Genom detta får man en större yta med förorenad mark och problemet med föroreningarna
kvarstår.
Vidare i tabell 7 ses en sammanfattning av riskklassificeringen av de 9 deponierna som
omfattas i denna rapport följt av en kort motivering till varje deponis riskklass.
Tabell 7. Tabellen visar en översikt av varje deponi och dess riskklass. Till varje riskklass följer en kort motivering.

Deponi
Granbergstippen

Riskklass
3

Björkvägstippen
Malgomaj 3
Dalasjö soptipp

3
3
3

Latikberg soptipp

3

Klimpfjäll
Dikanäs

3
3

Skansholm
Kittelfjäll

2
3

Motivering till riskklass
Tydligt kontrollprogram är upprättat, höga halter av
klorföreningar förekommer
Närhet till bebyggelse och tjärnen
Närhet till bebyggelse, hög känslighet
Liten deponi, inga skyddsvärda arter, inga riksintressen,
ligger inom yttre skyddet för vattenskyddsområdet
Järnfärgad substans kring deponin, inget skyddsvärde,
ingen större exponering
Inget riksintresse påverkas, närhet till myr
Inget känsligt område, inga vattendrag påverkas inom
riksintresset skyddade vattendrag för Vojmåns älv
reglering
Dålig status, är belägen väldigt nära myren
Nära bebyggelse, riksintresse för Vojmåns älv reglering,
eventuell exploatering av fjälltomter i framtiden

Den samlade riskbedömningen av Granbergets deponi resulterade i riskklass 3. Det som är
styrande är de enorma mängder avfall som deponerats under en lång period samt
föroreningarnas farlighet och delvis spridningsförutsättningarna. Det som påverkar att
riskklassen inte blev en 2:a är på grund av det kontrollprogram (Vilhelmina kommun 2003)
och efterbehandlingar som gjorts för att få en säker deponi i framtiden. De efterbehandlingar
som genomförts är en sluttäckning med massor, bland annat jord blandat med gödsel.
Deponin är även dränerad och en lakvattendamm är grävd nedströms deponin som ska
samla upp allt lakvatten. Deponins överyta har även utformats med en viss lutning. Alla
efterbehandlingar som gjorts har godkänts av Länsstyrelsen.
Vidare bedömdes Björkvägens deponi ligga i riskklass 3. Det som styrde detta var att deponin
ligger nära bebyggelse och även i närheten av tjärnen som leder ut till Vojmån. Det som gör
att deponin inte hamnar i en riskklass 2 är för att den inte är bränd samt för att den är väl
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täckt. Det finns inte heller något skyddsvärde eller betydande känslighet som har större
betydelse för människa och miljö.
Efter riskbedömningen för Malgomaj 3 anses deponin hamna i en riskklass 3. Motiveringen
till det är att trots den höga känsligheten exponeras inte personer direkt av avfall utan det är
troligtvis över en meter ner till deponins avfall. Då man inte säkert vet hur länge deponin var
i drift eller om den brändes är det osäkert hur mycket farliga ämnen den innehåller.
Antagligen innehåller deponin inte så stora mängder genom dess korta verksamhetsperiod.
Även detta drar ner riskklassen en del. Man skulle kunna sätta en riskklass 2 i och med att
den är placerad så pass nära bostäder men istället skulle jag anse att man gjorde en djupare
undersökning genom exempelvis provtagningar för att se hur marken ser ut. Man bör
undersöka vidare om man ska flytta skolan eller bereda marken under för att motverka
sättningarna som sker i dagsläget. Att gräva upp deponin mitt i samhället anses, enligt
Vilhelmina kommuns tekniska avdelning, i dagsläget inte vara en lyckad lösning på
problemet.
Dalasjös deponi anses hamna i en riskklass 3 efter riskbedömningen. Varför deponin hamnar
i en riskklass 3 är för att den såg ut att vara väl täckt och i gott skick. Inget läckage kunde ses
och inga uppstickande föremål uppmärksammades på platsen. Deponin uppfattades vara
relativt liten vilket drar ner riskklassen i och med att mindre mängd avfall deponerats och det
innebär att riskerna för miljöpåverkan blir betydligt lägre. Det fanns inga riksintressen eller
skyddsvärda arter i området och detta gör även att riskklassen blir lägre.
Efter riskbedömningen på Latikbergs deponi klassas även denna deponi till en riskklass 3.
Detta för att det är en relativt liten deponi som inte har någon påverkan på människor genom
någon exponering och inte heller stör något skyddsvärde. Det jag tycker man bör titta
närmare på är det järnfärgade slammet som fanns kring deponins kant. Man kan åka dit och
ta fler prover eller bara resonera på plats om vad det kan vara för något. Deponin såg annars
ut att vara i bra skick och var väl täckt. Man skulle möjligtvis kunna hägna in platsen då det
går en kraftledning över den och någon hade varit där och röjt på deponin samt kastat
sopsäckar med trädgårdsavfall på deponins överyta.
Efter riskbedömningen på Klimpfjälls deponi konstaterades en riskklass 3. Detta för att
deponin i sin helhet är i ett gott skick och den verkar vara väl täckt. Det finns alltid risk att
föroreningar lakas ut och troligtvis har de flesta föroreningarna antingen bundit till marken
eller lakats ut beroende på föroreningarnas art och markens egenskaper. Då varken
riksintressen eller känsligheten på området påverkas speciellt mycket kan man sätta en lägre
klass. Det man bör göra på området är att man försöker att städa upp runt reningsverket och
där man haft anläggningen för hundspannen, då det är för mycket grovsopor som ligger
direkt på marken.
Efter riskbedömningen på Dikanäs deponi anses den ligga inom en riskklass 3. Detta är
genom dess läge och för att det inte är ett känsligt område. Dock är det riksintresse för
vattendrag men genom att det inte finns något större vattendrag nära deponin finns inga
risker att föroreningarna sprider sig drastiskt med vattnet. Det som bör åtgärdas är att
kanterna bör fyllas igen med mer fyllnadsmaterial för att täcka de öppna avfallet som ligger
längst kanterna.
Efter riskbedömningen på Skansholms deponi hamnar deponin i en riskklass 2. Det mesta
som styr detta är att myren ligger väldigt nära deponin samt att deponin hade en dålig status.
Längst med deponins kanter har man dumpat avföring från nötkreatur samtidigt som
slamgropen har runnit över och läckt ner mot myren. Detta är inte bra och måste åtgärdas
snarast. Information måste gå ut till lantbrukare att de inte kan dumpa detta avfall på
deponin. Deponin är nedlagd och därmed ska man inte lämna avfall där. Längst kanten
närmast myren uppmärksammades delar av ett djur, troligtvis en häst eller en ko.

23

Slakteriavfall/animaliska biprodukter får inte lämnas på platsen utan tillstånd från
kommunen på grund av risken för att smittsamma sjukdomar sprids (SJVFS 2011:21).
Efter den slutliga riskbedömningen för Kittelfjälls deponi anses den ligga på en riskklass 3.
Detta då dess skyddsvärde är större i och med de riksintressen som finns inom området för
deponin. Även bebyggelsen ligger i närheten av deponin men trots det är det inga personer
som dagligen vistas på deponin. Men i framtiden finns risk för att mark i omkringliggande
miljö exploateras genom att Kittelfjäll är ett område som expanderar med fritidshus. Därmed
måste man ha kontroll på hur man lägger tomter och detaljplaner för att motverka att man
bygger nära deponin. I dagsläget finns inga planer på bebyggelse och deponin ser ut att vara i
gott skick och är väl täckt.
Jag anser att det är svårbedömt att riskklassificera deponierna utifrån riskklassningarna 1 till
4 i och med att det blir för generellt. Det är svårt att väga mellan riskklass 3 och 4. Det skulle
finnas fler steg att dela in deponierna i eftersom nästan alla deponierna hamnar i riskklass 3
men det kan trots det skilja rätt mycket mellan deponierna. Vissa deponier kan ligga på
gränsen till en 2:a medan en annan kan ligga närmare en 4:a men hamnar ändå i samma
riskklass för att det inte finns fler klasser att dela in dessa i. Man vill helst inte riskklassa en
deponi till riskklass 4 då man tänker på framtida påverkan. Man kanske inte heller anser att
den är i så pass dåligt skick att man vill sätta en riskklass 2 i och med att det betyder att
deponin är mer i akut status och att åtgärder behöver göras snarast möjligt. Därför anser jag
att arbetet med riskklassningen är en gråzon och det är väldigt svårt att riskklassa en deponi
utifrån de uppgifter man får. Det är även svårt att komma överens om ett system som alla ska
följa då alla personer tolkar riskklassningen olika utifrån sina egna deponier. Det som kanske
anses vara en 2:a för någon anses istället vara en 3:a för någon annan. Detta är ett problem
som bör utvecklas av både Naturvårdsverket som skriver rapporten 4918 om MIFO och
länsstyrelsen som ger ut information och håller utbildningar inom detta.
Vid en provtagning finns det alltid en risk att felkällor kan uppstå. De felkällor som kan ha
påverkat mitt resultat av markprovtagningen kan vara att det regnat, att man inte rengjort
spaden ordentligt innan provtagning samt att det kan ha varit svårt att hitta den plats där
föroreningarna fanns då det kan finnas olika punktkällor med föroreningar. Om det finns
punktkällor är sannolikheten väldigt liten att man hittar den då man bara tagit ett prov på
platsen. Därför ska egentligen flera prover tas på samma deponi för att få ett trovärdigt
resultat av provtagningen. Men eftersom ekonomin inte räckte till var jag tvungen att dela
upp provtagningarna på tre deponier för att få ett jämförande resultat deponierna emellan. I
och med att deponierna är täckta med jord och grusmassor kan det vara svårt att med spade
komma åt föroreningarna. Man skulle troligtvis behöva gräva minst 1 meter ner i deponin för
att vara säker på att man kommer ner till själva föroreningskällan. I och med det får man
troligtvis inte heller ett rättvist resultat.
En jämförelse har gjorts med fyra MIFO-inventeringar från Umeå kommun samt en MIFO
utredning på en deponi i Storumans kommun. Dessa MIFO utredningar kommer från
länsstyrelsen Västerbotten (Melin muntl. 2013). Genom att studera de MIFO-inventeringar
som gjorts i Umeå och utifrån den i Storuman kan jag konstatera att det inte skiljer sig
särskilt mycket från de deponier som finns här i Vilhelmina. Förutsättningarna är densamma
hos alla och de har relativt liknande status. Det är bra att se hur andra kommuner har
riskklassificerat sina deponier genom att det underlättar i sin egen bedömning av
deponiernas status. Inga provtagningar var gjorda på någon av dessa deponier vilket gjorde
att jag inte kunde jämföra deras värden mot mina. Jag skulle dock gissa på att värdena på
deponierna i stort ligger på samma nivå men att de större industritipparna i Umeå innehåller
betydligt större mängder föroreningar.
Man får ha i åtanke att deponierna i Umeå är något större än de som finns i Vilhelmina. Det
är nog bara Granbergstippen som håller en jämn storlek med de övriga deponierna i Umeå.
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Detta är inte så konstigt eftersom att Umeå är en stad med över 110 000 invånare mot
Vilhelminas 7000 (Umeå kommun 2013, Vilhelmina kommun 2013).

5.2 Påverkan på mark, vatten och människa
Människor kan utsättas för direktexponering om de vistas inom området för deponin eller
också genom ett intag av vatten eller föda som är förorenat med skadliga ämnen från
deponierna i form av lakvatten (Naturvårdsverket 2002). Om man ska exponeras direkt
måste i princip deponin vara otäckt eller väldigt dåligt täckt vilket i det fallet gör att
människorna kommer i kontakt med ämnet då de vistas på platsen. Detsamma gäller för djur
och växter i och med att de lever och växer på områden som är förorenade av deponins
ämnen. Växterna tar upp föroreningarna genom rötterna och djuren äter föda och dricker
vatten som är förorenat. Genom mina inventeringar och provtagningar kan man dra
slutsatsen att dessa 9 deponier inte har någon större påverkan på mark, vatten och människa.
Dock bör man notera att vissa analyserade parametrar överskred referensvärdet, vilket kan
innebära en negativ påverkan. Ute i fält kunde inte heller några synliga skador noteras.
Troligtvis har det mesta av föroreningarna med störst påverkan antingen lakats ut eller så är
de bundna till markens partiklar där de inte har lika stor påverkan.
Det finns en rad olika faktorer som påverkar föroreningarnas spridningsvägar från deponi till
mark, vatten och människor. Markens egenskaper avgör hur en förorening sprids. Vissa
metaller kan binda till markens partiklar och det kan bero på markens egenskaper,
exempelvis pH-värde. Medan vissa metaller binder till marken kan andra lakas ut och
transporteras till våtmarker, grundvatten och vattendrag. Därifrån kan föroreningar spridas
till vattenlevande djur som lever i vattendragen och till människor via vattentäkter.
I Latikberg upptäcktes en rödaktig utfällning på marken som antas vara järnutfällningar.
Järn var något som inte analyserades i markproverna vilket gör det svårt att avgöra om det
var järn som noterades. Därför bör en noggrannare analys avseende järn göras i framtiden.
Ingen vegetation såg ut att ta skada av detta, vilket gör att det skulle kunna förekomma
naturligt men i och med att det var en större mängd ökade misstanken om att det var ett
läckage från deponin. Järn är en metall som är essentiell. Att en metall är essentiell innebär
att den är livsnödvändig för människor, djur och växter, men det innebär inte att den är
ofarlig. Om halten järn blir för låg uppstår bristsymptom och om halten istället blir för hög
uppstår giftverkan (SOU 2000:53).
Efter jämförelserna av provresultaten av både mark och vatten är skillnaden generellt liten.
På Granbergets deponi finns förhöjda halter av klorerade ämnen i lakvattnet. Dessa värden är
dock ”mindre än-värden” vilket gör att man med säkerhet inte kan säga att de faktiskt är
höga. De klorerade ämnena som finns kommer troligtvis ifrån färger och lösningsmedel då
man förr slängde stora mängder av detta direkt i deponin (Vilhelmina kommun 1985).
Numera slängs inget farligt avfall på deponin vilket gör att det inte sker någon tillförsel av
dessa ämnen till mark och vatten. På Björkvägens deponi noterades, efter
markprovtagningen, att bly förekom i halter över referensvärdet. Men då dessa ämnen,
såsom metaller och dioxiner, är svårnedbrytbara (persistenta) finns de kvar i marken under
en lång period vilket innebär att det kan lakas ut i större mängder under vissa förhållanden
såsom regn och omröring av markytan (Svenska Geotekniska föreningen 2011). Fler
provtagningar bör tas enligt min mening för att få fram bättre värden på de deponier som är
svåra att bedöma.
När man jämför provresultaten från de tre markprovtagningarna finns det vissa skillnader
mellan proverna. Latikbergs deponi uppvisade den högsta halten zink och bly medan
Björkvägens deponi uppvisade den högsta halten barium och koppar. Genom dessa resultat
ser man att det finns vissa skillnader på de olika ämnena i de tre deponierna. Detta beror
troligtvis på att vid dessa deponier har olika sorter och mängder avfall deponerats vilket kan
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göra att provresultaten skiljer sig åt. Då man bara tagit ett prov på varje deponi kan man inte
med säkerhet säga att zink och bly verkligen finns i högre halter i hela Latikbergs deponi men
det ger en uppfattning om hur situationen kan se ut.
Av dessa tre metaller, zink, bly och koppar, är zink och koppar essentiella medan bly och
barium är icke-essentiella metaller. Metallerna graderas utifrån sin farlighet och bly räknas
som en av de farligare metallerna (SOU 2000:53). När det gäller exempelvis bly har
exponeringen för allmänbefolkningen sjunkit kraftigt med åren som en följd av att
användningen av bly i bensin upphört. Detta har påtagligt minskat risken för hälsoeffekter
hos allmänbefolkningen. I enstaka fall kan individer idag utsättas för hög blyexponering
direkt från varor. Direktiv och förordningar från EU innebär att metallhalterna sjunker i takt
med att metaller fasas ut från varor som tidigare innehöll förhöjda halter (SOU 2000:53).
Utifrån en sammanställning av markprover tagna 80 km ifrån Rönnskärsverken i Skellefteå
uppvisas liknande halter av koppar, zink och bly som för markproverna tagna på de tre
deponierna i detta arbete. Dock är markproverna i Skellefteå tagna i markens mårlager
jämfört med markproverna i detta arbete som är tagna på 50 cm djup. Att proverna är tagna
80 km ifrån det förorenade området kan ge en ungefärlig status på en relativt opåverkad
mark. Utifrån analysresultaten på 80 km avstånd visar halten för koppar mellan 14-15 mg/kg
TS, för zink mellan 57-126 mg/kg och för bly mellan 39-83 mg/kg TS (Ticha 2005). Utifrån
denna jämförelse kan man dock inte dra några slutsatser i och med att det är få prover
analyserade. Man skulle dessutom behöva jämföra halterna mot flera olika platser som anses
vara opåverkad mark för att utifrån det kunna dra en trovärdig slutsats. Det kan även vara så
att markens bakgrundshalter kan skiljas åt beroende på markens innehåll av jord- och
bergarter. Därför kan det vara svårt att dra slutsatser om halten i dessa tre deponier är
normala, låga eller höga. Bortser man från detta och använder markproverna från Skellefteå
som jämförvärden anses halterna i de tre deponierna vara relativt normalhöga.

5.3 Ämnen med störst påverkan
De ämnen som jag anser är skadligast utifrån dessa deponier sett är PAH och dioxin som
bildas vid förbränning av hushållsavfall (Naturvårdsverket 2002). Dessa två ämnen står även
med på listan över föroreningar vars farlighet bedöms vara mycket hög enligt tabell 3 ur
naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket 2002). Det finns många ämnen som är
mycket farliga och även måttligt farliga som kan orsaka enorma skador på människa, djur
och miljön. Det är dosen i kombination med ämnets farlighet och exponeringstid som styr
hur farligt det blir för omkringliggande miljö och organismer. Föroreningarnas farlighet
beror på dess egenskaper exempelvis om de bioackumuleras eller biomagnifieras.
Biotillgängligheten är beroende på hur hårt ett ämne är bundet till jord eller sediment, dvs.
att ämnen kan vara bundna i komplex som gör att organismer inte kan ta upp dem lika lätt.
Dioxin som antagligen förekommer i många deponier räknas till de organiska miljögifterna
och lagras lätt upp i levande organismer, framförallt hos rovdjur (Havet.nu 2013).

5.4 Eventuella efterbehandlingsåtgärder och framtida arbete
Det finns två motiv till att man efterbehandlar ett förorenat område som en deponi. Det är
utifrån ett miljöperspektiv för att minimera påverkan på miljön eller särskilda växter och djur
i område samt utifrån hälsosynpunkt i och med att människor kan exponeras för de
föroreningar som finns i deponin då de vistas i närområdet. Utifrån detta finns det
grundläggande krav och principer för de efterbehandlingsåtgärder man ska göra av ett
förorenat område såsom deponier, vilket underlättar för det kommande
efterbehandlingsarbetet (SFS 2001:512). Det innebär bland annat att de åtgärder som utförs
endast ska göras en gång och därefter bara behöva underhåll och skötsel ett fåtal gånger efter
den avslutade åtgärden. Det finns ytterligare principer som är grundade i 2 kap miljöbalken
(1998:808) och gäller för alla förorenade områden. De risker som finns med en deponi ska
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minska så mycket som det är tekniskt möjligt. Det är svårt att uppnå principen att det ska
vara ekonomiskt rimligt då efterbehandling av förorenade områden är kostsamma. Men då
lagstiftningen kräver efterbehandling måste åtgärder vidtas trots de höga kostnaderna.
Vidare ska även bästa möjliga teknik användas om det inte resulterar i orimliga kostnader
samtidigt som tekniken ska vara energisnål. En efterbehandlingsåtgärd ska även utföras på
så sätt att den framtida markanvändningen begränsas så lite som möjligt. Vidare i 10 kap
miljöbalken (1998:808) regleras ansvaret för en föroreningsskada och där står det att det är
den som bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningarna i ett
område dvs. verksamhetsutövaren som ska svara för de åtgärder som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människor eller miljön.
Markanvändningen på området har även betydelse för efterbehandling då det utgår från hur
mycket människor som vistas på området. Man talar om känslig markanvändning (KM) och
mindre känslig markanvändning (MKM). Känslig markanvändning innebär att alla grupper
av människor vistas permanent inom området under en livstid medan mindre känslig
markanvändning innebär att människor vistas inom området under en begränsad period
exempelvis under dagtid vid arbete eller tillfälligt (Naturvårdsverket 2009). Beroende på om
en deponi ligger på ett område för KM eller MKM kan man anta att efterbehandlingsåtgärder
eventuellt prioriteras i ett område för KM där människor exponeras i högre grad till skillnad
från ett område som utgör MKM.
Jag anser att det är viktigt att det utförs kontinuerliga provtagningar på de deponier som kan
utgöra en större påverkan på människa och miljö såsom Granberget och Björkvägen. Det är
väldigt bra att man har anordnat en lakvattendam och grävt grundvattenrör nedströms
Granbergsdeponin så att prover kan tas på både grundvattnet och lakvattnet. Skansholms
deponi hamnade i riskklass 2 på grund av närheten till myrmark, som anses vara känslig
mark, samt det avfall som dumpats längst med kanterna. Därför är det även här viktigt att
genomföra provtagningar i myren för att undvika en eventuell förorening. Fler deponier bör
enligt min mening ha den kontrollen för att lättare upptäcka och åtgärda en spridning av
farliga föroreningar. På mindre deponier är det inte nödvändigt men på de deponier där man
dumpat mer än bara hushållsavfall bör man vara noggrann med kontinuerliga provtagningar.
Det är värdefullt för kommunen och länsstyrelsen att ha historisk data över provtagningar
ifall något skulle inträffa. Det är även bra att man har en kontrollplan för de större
deponierna så att andra kan ta del utav åtgärdsarbetet samt att det visar på att man är seriös
med sitt arbete mot en bättre miljö och mot att uppnå miljömålet giftfri miljö.
Självklart är efterbehandling av deponier och förorenade områden en stor kostnadsfråga för
kommunen. Det är stora summor som går åt för att gräva, schakta och transportera bort
förorenade massor från en plats till en annan. I många av dessa fall kommer det troligtvis
inte att bli några större åtgärdsingrepp då de flesta deponier är i ett så gott skick att de inte
behöver efterbehandlas eller åtgärdas på något vis. Det innebär att kommunen inte heller
behöver lägga ner resurser och pengar på efterbehandlingsåtgärder. Istället kan kommunen
komma att behöva lägga mer tid och pengar på inventeringar och provtagningar i framtiden
för att kontrollera att inte deponiernas status försämrats.
Jag har i detta projekt genomfört fas 1 i MIFO utredningen och nästa steg som kommer att
göras är MIFO fas 2. När fas 1 är klart kommer miljöförvaltningarna att träffas och diskutera
igenom underlaget samt fastställa riskklass utifrån ett gemensamt underlag för bedömning.
Sedan kommer tillsynsmyndigheten att återkoppla riskklasserna till verksamhetsutövarna
dvs. de tekniska kontoren och då eventuellt ställa krav eller föreslå åtgärder för att olägenhet
för människors hälsa och miljön ska minskas och på vissa platser elimineras. Vidare är det
även tänkt att erfarenheter ska sammanställas i en rapport och att projektet i ett senare skede
skall följas upp.
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6 Slutsats
Arbetet med att riskklassificera 9 deponier i Vilhelmina kommun resulterade i att en deponi i
kommunen hamnade i en riskklass 2 medan alla de andra deponierna hamnade i riskklass 3.
Två av dessa 9 deponier kräver åtgärder medan de övriga behöver ett provtagnings- och
kontrollprogram för att kontinuerligt kontrollera deponiernas status. På tre utvalda deponier,
Latikberg, Dalasjö och Björkvägen, togs ett markprov där 10 metaller analyserades. Utifrån
analysresultaten uppvisade ingen av de tre deponierna några förhöjda metallhalter. Från
vattenproverna som är tagna på Granberget och Björkvägen kan man inte heller med
säkerhet dra några slutsatser då det är många ”mindre än-värden” och vissa mätosäkerheter i
analysresultaten. Den enda konkreta avvikelsen är att bly överskrider referensvärdet på
Björkvägen. Generellt sett kan inga slutsatser dras angående analysresultaten dels på grund
av den höga detektionsgränsen men även genom de få prover som tagits både i mark och i
vatten.
På de flesta deponier där avfallet brändes förväntas det förekomma PAH och dioxin vilket
klassas som mycket farliga ämnen då de bl.a. kan vara cancerframkallande,
reproduktionsstörande och utveckla störningar på hjärnan och nervsystemet. De
föroreningar som därmed antas ha störst påverkan på mark, vatten och människa är PAH
och dioxin. Det finns även metaller som i höga koncentrationer är skadliga, exempelvis bly.
Eftersom större delen av deponierna ligger på moränrik mark har troligtvis ämnen lakats ut
med tiden och spridits via urlakning till närliggande områden. Beroende på markens
egenskaper antas vissa ämnen bundits till markens partiklar medan andra lättare har
transporterats iväg till andra områden för att bindas eller tas upp av växter.
I detta arbete har inte någon akut miljöskada uppmärksammats utan det är endast mindre
avvikelser som behöver åtgärdas av kommunens tekniska kontor såsom att täcka/avlägsna
öppet avfall. I Vilhelminas fall behöver inga större efterbehandlingsåtgärder vidtas.
Eventuellt att man i framtiden kan komma att behöva inventera och analysera vissa deponier
ytterligare och på så vis underhålla dessa för att förebygga skador i miljön samt olägenheter
för människor och djur.
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Bilaga I Kartor över deponiernas läge

Figur 1. Karta över Granbergets deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen
Pro 2013).

1

Figur 2. Karta över deponin på Björkvägen, där deponins ungefärliga placering markeras med en rosa triangel
(Solen Pro 2013).

2

Figur 3. Karta över Malgomaj 3:ans deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel
(Solen Pro 2013).

3

Figur 4. Karta över Dalasjös deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen Pro
2013).

4

Figur 5. Karta över Latikbergs deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen
Pro 2013).

5

Figur 6. Karta över Klimpfjälls deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen
Pro 2013).

6

Figur 7. Karta över Dikanäs deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen Pro
2013).

7

Figur 8. Karta över Skansholms deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen
Pro 2013).
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Figur 9. Karta över Kittelfjälls deponi där deponins ungefärliga placering markerats med en rosa triangel (Solen
Pro 2013).
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Bilaga II Tabell med lista över deponiernas koordinater och
fastighetsbeteckning
Tabell 1. Tabellen nedan visar de berörda deponierna och dess fastighetsbeteckning samt koordinater.
Koordinaterna är konverterade från Sweref99 till RT90.

Deponi

Fast. beteckning

Koordinater (RT90)

Kittelfjäll

Kittelfjäll 1:147

X 7239008, Y 1487083

Dikanäs

Dikanäs 1:30

X 7237948, Y 1508545

Klimpfjäll

Klimpfjäll 1:68

X 7217428, Y 1452621

Skansholm

Skansholm 6:1

X 7176755, Y 1519778

Malgomaj 3

Löjan 4

X 7169543, Y 1541103

Björkvägen

Baksjönäs 1:1

X 7168677, Y 1541025

Granberget

Granberget 1:2

X 7170564, Y 1544607

Dalasjö

Dalasjö 2:11

X 7161988, Y 1553814

Latikberg

Latikberg 2:20

X 7172008, Y 1558372

1

Bilaga III Exempel på en MIFO blankett
Blankett A Administrativa uppgifter

Deponins namn

Sopdeponeringsanläggning Granberget

ID nr (EBH-stödet)
Kommun

Vilhelmina

Uppgiftslämnare

Lovisa Ericsson

Datum för uppgiftslämning

12/6-13

Riskklass enligt branschklass

2

Riskklass enligt kartering 1985

Övertäckt.

Information från kartering utförd
1985 (om sådan finns)

Tippen är välskött med god plats för det
uppkomna avfallet.

Deponins koordinater
(Sweref99)

N: 7169135

E: 583055

Deponins koordinater (RT90)

X 7170564

Y 1544607

Fastighetsbeteckning

Granberget 1:2

Fastighetsägare

Vilhelmina kommun

Tidigare verksamhetsutövare

Vilhelmina kommun

Nuvarande anläggningsägare
(om annan än fastighetsägare)

Tidigare inventeringar och
undersökningar (Om sådana
finns, beskriv
inventering/undersökning)

Genom att deponin är åtgärdad har flertalet
inventeringar och undersökningar gjorts av
kommunen och konsultföretag som kommunen
anställt. Man har tagit prover och gjort analyser på
deponin, främst lakvatten och grundvatten.
Kontinuerliga prover tas varje år av kommunens
miljöinspektör.

1

Andra informationskällor
(Intervjuer, kartor, flygbilder, foton
eller liknande)

Flygbilder/ortofoto, Solen Pro, foton, kartor, SGU,
intervju, platsbesök.

Blankett B Områdes- och omgivningsbeskrivning

Fältbesök (medverkande)

Lovisa Ericsson
Guninger Fryklund, Renhållningsansvarig.

Datum

14/6-13

Deponibeskrivning
Verksamhetstid

48 år

Driftstart (år)

1960

Driftslut (år)

2008. Man täcker deponin fortfarande och en inert
deponi finns på området.

Typ av deponerat avfall (Om
möjligt ange årtal, deponerad
volym eller massa för varje
avfallstyp)

Hushåll, industri, slam, slakteriavfall, rens från
kommunalt avloppsreningsverk, bioaska (slagg
och flygaska).

Kända deponerade miljöfarliga
ämnen (Specificera i vilket avfall
föroreningarna kan finnas. Ex;
tungmetaller i metallhydroxidslam)

Historik och övrig info (Beskriv
deponin så utförligt som möjligt,
ange exempelvis om massorna
förbehandlades, brändes eller
blandades upp före deponering)

De branschspecifika, andra metaller än
tungmetaller, tungmetaller, lösningsmedel,
spillolja, bensin, batterier, klorerade
lösningsmedel. PAH och dioxin då avfallet
brändes en viss period. Bränderna var vanligtvis
naturliga då tippen hade lätt för att självantända.
Man kunde få hålla på i dagar för att släcka
tippen.
Kommunens största deponi, som ligger en mil
utanför centrum. Det är nuvarande ÅVC på en del
av deponin. Man täcker andra delen av deponin
kontinuerligt med slam som är utblandat med
annat mat. Såsom hästskit. Har tillstånd att täcka
deponin fram till 2016. Har åtgärdats och täckts
med mattor mm. Deponin som varit under ÅVC:n
är asfalterad. På tippen brändes avfallet och till en
början användes en ugn.

2

Användare av deponin (Ex;
hushåll, lantbrukare, industrier)

2

Deponins ungefärliga yta (m )

Ungefärlig mängd deponerade
massor (ton eller m3)

Deponins tillgänglighet (öppen
eller inhägnad)
Nuvarande verksamheter på
fastigheten

Hushåll och industrier. Även en del lantbrukare.
5 ha dvs. 50 000 m2 (Enligt SWECO VIAK
konsultföretag).
Solen:
Enligt SWECO:s avslutningsplan:
År 2002 deponerades totalt 4080 ton avfall. Före
1990 deponerades ca 45 300 ton avfall (hushåll,
industri och slam). Deponerade mängder mellan
1990 – 2002 är totalt 66 270 ton (hushåll, industri,
slakteri, avvattnat slam och rens från kommunalt
avloppsreningsverk samt bioaska). Det råder dock
stor osäkerhet i redovisade mängder deponerat
avfall!
Höjden uppskattas vara ca 15-20 meter. Vilket ger
en volym på mellan 750 000 – 1000 000 m3.
Inhägnad. En bom finns nere vid infarten som är
stängd när ingen bemanning finns på plats.
Nuvarande ÅVC. Upplag av slam på en bestämd
plan väster om deponin där slammet blandas med
organiskt material.

Mark

Markförhållanden (Alt: täta,
normaltäta eller genomsläppliga
jordarter, fyllnadsmassor, berg)

Vegetation på deponin (Ex: Gräs,
buskar, träd etc)

Berggrundsytor: Sur intrusivbergart (granit,
granodiorit, monzonit)
Bergart: Gnejsgranit till gnejsgranodiorit.
Huvudsakligen gnejsiga bergarter (2850-1870
miljoner år).
Jordart: Berg, urberg eller ospec.
Fyllning.
Ej bedömd förekomst av block.
Öster om deponin, mot lakvattendammen: Morän
och ingen till måttlig förekomst av block.
Genomsläpplig/normaltät jordart.
Medellångt gräs, mest gräs längst efter kanterna.
Kortare gräs och blommor på överytan. Det
förekommer mest jord/sten på deponins plana
överyta. Kan bero på att man fortfarande täcker
en del av deponin. Längst med kanten ner mot
lakvattendammen var det höga växter, ca 1 meter
höga, och marken var täckt med slam blandat
med gödsel.

3

Marklutning (Ex: plan överyta,
svag lutning, brant lutning, 10 %-ig
lutning etc)

Plan överyta med brant lutning av kanten ner mot
lakvattendammen. Kanten mot norr har en svag
sluttning.

Analyser/undersökningar av
mark (Om möjligt ange när, hur,
var och av vem)

Inga markprover är tagna på deponin. Man har
tagit prover på täckmaterialet man lagt på tippen.
Det är gjort av konsultföretaget.

Konstaterade/förväntade
föroreningar i mark (Om möjligt
ange halter)

De branschspecifika dvs. andra metaller som inte
är tungmetaller, tungmetaller, trä, papper, spillolja,
klorerade lösningsmedel, alifatiska kolväten,
närsalter, fosfor, kväve, dioxin, PAH,
lösningsmedel mm.

Ytvatten

Typ av närrecipient (Ex:
grundvatten, dike, bäck, å, älv, sjö)

Närrecipientens namn

Avstånd till närrecipient

Huvudavrinningsområde enligt
SMHI
Analyser/undersökningar av
ytvatten (Om möjligt ange när,
hur, var och av vem)

Konstaterade/förväntade
föroreningar i ytvatten (Om
möjligt ange halter)

1.Myr nordväst om tippen
2.Damm
3.Sjö
4.Myr öster om deponin
5. Myr sydost om deponin
6. Bäck/dike som mynnar i Holmsjön
1.Bergmyran
2.Lakvattendamm
3. Holmsjön
1.510 m
2.210 m
3.2,1 km
4.1 km
5. 938 m
6. 1,2 km
Ångermanälven.
I lakvattendammen tas prover kontinuerligt av
kommunens miljöinspektör och skickas till
ALcontrol i Umeå för analys. Man har även börjat
ta prover på grundvattnet. Har grävt ner
grundvattenrör för ett par år sedan.
De branschspecifika dvs. andra metaller som inte
är tungmetaller, tungmetaller, trä, papper, spillolja,
klorerade lösningsmedel, alifatiska kolväten,
närsalter, fosfor, kväve, dioxin, PAH,
lösningsmedel mm.

4

Grundvatten

Analyser/Undersökningar av
grundvatten (Om möjligt ange
när, hur, var och av vem)

Konstaterade/förväntade
föroreningar i grundvatten (Om
möjligt ange halter)
Brunnar/undersökningsrör
(Ange typ, skick och läge)

Grundvattenrör är monterade och prover tas av
kommunens miljöinspektör varje år. Prover har
bara tagits ett år då dessa rör är nygrävda. De två
grundvattenrören är monterade nedströms
deponin.
De branschspecifika dvs. andra metaller som inte
är tungmetaller, tungmetaller, trä, papper, spillolja,
klorerade lösningsmedel, alifatiska kolväten,
närsalter, fosfor, kväve, dioxin, PAH,
lösningsmedel mm.
Enligt SGU:s brunnsregister finns brunnar vid
bebyggelsen väster om deponin dvs. över en
kilometer bort. Dessa påverkas troligtvis inte.

Läckage från deponin

Konstaterat/förväntat läckage
från deponin (Om möjligt ange typ
av förorening)

Nuvarande hantering av
lakvatten från deponin (Om
uppsamling sker, ange vilken typ,
rening mm)

Tidigare hantering av lakvatten
från deponin

De branschspecifika dvs. andra metaller som inte
är tungmetaller, tungmetaller, trä, papper, spillolja,
klorerade lösningsmedel, alifatiska kolväten,
närsalter, fosfor, kväve, dioxin, PAH,
lösningsmedel mm.
Kontinuerliga provtagningar på yt- och lakvatten
samt grundvatten. Dock har man nyligen börjat ta
grundvattenprover vilket gör att det inte finns data
över en längre period. Prover på yt- och lakvatten
tas två gånger per år (maj/juni och
augusti/september). Grundvattenprov tas också
två gånger per år (maj/juni och
september/oktober). Proverna tas av kommunens
miljöinspektör och skickas till ALcontrol för analys.
-

Efterbehandlingsåtgärder och kontrollprogram
Har några
efterbehandlingsåtgärder
genomförts? (Alt: ja, nej, delvis)
Om ja eller delvis på
ovanstående fråga; vilken typ av
åtgärder har genomförts och när?
Typ av täckningsmaterial? Hur
tjockt lager? Andel (%) av deponin
som är täckt?

Ja.
Man har täckt deponin med bark, jord- och
schaktmassor. Även en blandning av slam och
gödsel är lagt ovanpå tippen som täckmaterial.
Även idag täcks tippen med jämna mellanrum
eller då det behövs.
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Inventerarens intryck av
deponin (Ex: synintryck från
fältbesök. Hur det ser ut på
området, status på täckning etc.)
Planerade
efterbehandlingsåtgärder (Ange
även typ av åtgärd, t.ex.
kvalificerad täckning, inneslutning,
etc)
Kontrollprogram för deponin
(Alt: kontrollprogram finns,
kontrollprogram finns inte)

Om kontrollprogram finns; vilka
parametrar mäts, hur ofta och
till vilken myndighet redovisas
mätresultaten?

Bra täckt. Inga uppstickande föremål. Området i
sig såg välskött ut och man har bra kontroll på
såväl ytvatten som grundvatten i området.

Efterbehandlingsåtgärder är redan gjorda.

Kontrollprogram finns.
Man mäter metaller (aluminium, koppar, arsenik,
svavel, zink, kadmium, järn, kvicksilver, barium,
mangan, kobolt, kalium, nickel, natrium, krom,
kalcium, bly och magnesium), temp., pH, totalkväve, färg, konduktivitet, BOD7, ammoniumkväve, klorid, suspenderad substans, CODCr,
total-fosfor.
Man mäter två gånger per år (vår och höst).
Provsvaren redovisas för Länsstyrelsen som är
kontrollmyndighet.

Människa och miljö
Markanvändning på deponin (Alt:
industrimark, jordbruksmark,
tätort/bebyggelse, skogsmark,
parkmark, övrigt)
Markanvändning inom
påverkansområdet (Al:
industrimark, jordbruksmark,
tätort/bebyggelse, skogsmark,
parkmark, övrigt)
Avstånd från deponi till
bostadsbebyggelse (Alt: 0-50 m,
50-200 m, 200-500 m, 500-1000
m, >1000 m)
Potentiella risker för människor
och miljön (Ex: uttag av
dricksvatten, odling av grödor,
barn vistas inom området,
närliggande badplats, området
planerat för bostadsändamål,
friluftsområde, skyddsvärda arter
eller naturområden (Natura 2000område, naturreservat etc.))

Nuvarande ÅVC, personer vistas på platsen
dagligen.
Delvis industri genom att man har ett slamupplag i
området.

>1000 m.
Ligger inte inom något riksintresseområde. Inga
förväntade risker för människor.
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Övrigt

Övrig information

Söder om deponin ligger en bergstäkt (648 m
ifrån deponin). En inert deponi finns på området
som i dagsläget är i bruk. Det är dock inga stora
mängder avfall som läggs på den inerta deponin.

Blankett C Föroreningsnivå
OBS! Blanketten fylls endast i om provtagning gjorts
Mark
Antal prov
Jämförelse görs med
Mindre
allvarligt

Måttligt
allvarligt

Allvarligt

Mycket
allvarligt

Allvarligt

Mycket
allvarligt

Tillstånd
Ämnen där bedömning av
tillstånd inte är möjligt pga brist
på jämförelsedata

Använda referenser
Beskrivning av provtagningar

Grundvatten
Antal prov

2

Jämförelse görs med

Högsta värdet

Tillstånd

Mindre
allvarligt
Klorid, Bly,
Kadmium,
Koppar, Krom,
Kvicksilver,

Måttligt
allvarligt
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Nickel,
Ammonium
Temperatur och
pH låg inom
normala värden.
Ämnen där bedömning av
Zink, COD (Cr), BOD7, Kväve tot, Fosfor tot.
tillstånd inte är möjligt pga brist
på jämförelsedata

Använda referenser

Beskrivning av provtagningar

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter
om statusklassificering och miljökvalitetsnormer
för grundvatten (SGU-FS 2008:2).
Naturvårdsverket 2002, rapport 4918 bilaga 4
tabell 1.
Proverna är tagna av kommunens miljöinspektör
under våren/sommaren. Proverna är tagna ur
grundvattenrör som nyligen installerats.

Ytvatten
Antal prov

1

Jämförelse görs med

Högsta värde

Tillstånd

Mindre
allvarligt
Klorbensen,
Bensen,
Toulen,
Etylbensen,
triklormetan
Temperatur och
pH ligger inom
normalt
intervall.

Ämnen där bedömning av
tillstånd inte är möjligt pga brist
på jämförelsedata

Använda referenser

Beskrivning av provtagningar

Måttligt
Allvarligt
Mycket
allvarligt
allvarligt
Diklorbensener,
Triklorbensen
Xylener,
dikloreten, transdikloreten, cisdikloreten,
dikloretan,
tetraklormetan,
tetraklormetan,
trikloretan,
naftalen, klorid,
MTBE, bromdiklormetan, tetrakloreten, brombensen,
2-klortoulen, 4-klortoulen, 1,2-dibrom-3-klorpropan,
hexaklorbutadien, färgtal, ammoniumkväve, BOD7,
kväve tot, fosfor tot, suspenderad substans.

Naturvårdsverket 2002, rapport 4918 bilaga 4
tabell 1. ALS Scandinavian AB 2013
Referensdata miljö.
Proverna är tagna av kommunens miljöinspektör
under våren/sommaren. Provet är taget från
deponins lakvattendam som ligger nedströms
deponin.
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Sediment
Antal prov
Jämförelse görs med
Mindre
allvarligt

Måttligt
allvarligt

Tillstånd
Ämnen där bedömning av
tillstånd inte är möjligt pga brist
på jämförelsedata
Använda referenser
Beskrivning av provtagningar
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Allvarligt

Mycket
allvarligt

Blankett E Samlad riskbedömning
Föroreningarnas farlighet (F)
Låg

Måttlig

Hög

Mycket hög

Trä, papper,
närsalter

Metallskrot, bark,
zink(?), alifatiska
kolväten

Tungmetaller,
spillolja,
aromatiska
kolväten (?),
trätjära, färger,
lösningsmedel

Tungmetaller,
PAH, Dioxin,
klorerade
lösningsmedel

Föroreningsnivå (N)
Liten

Måttlig

Stor

Mycket stor

Deponi/Mark

N

Grundvatten

N
N

Ytvatten
Sediment

Spridningsförutsättningar
Små

Måttliga

I mark och
grundvatten

Stora
X

Mycket stora

X

Till ytvatten
X

I ytvatten
I sediment

Känslighet och skyddsvärde (KoS)
Mark och
grundvatten
Ytvatten och
sediment

Liten
S

Måttlig
K

Stor

Mycket stor

S, K

Bedömning av känslighet och
skyddsvärde baseras på
markanvändningen (Alt: industrimark,
jordbruksmark, tätort/bebyggelse,
skogsmark, parkmark, övrigt)
Markanvändning enligt (Alt: pågående
markanvändning, framtida
markanvändning enligt detaljplan, framtida
markanvändning enligt översiktsplan)

Marken runt deponin är skogsmark och på
själva deponin är det ÅVC och man kan säga
att det är typ av industrimark.

Ingen framtida markanvändning är planerad.
Den pågående markanvändningen är ÅVC och
den kommer troligtvis att finnas kvar.
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Kort beskrivning av
exponeringssituationerna

Personer som jobbar på ÅVC exponeras
dagligen men i övrigt exponeras personer bara
vid tillfällen då de besöker ÅVC:n för att slänga
skräp. Dessutom är deponin väl täckt vilket gör
att de inte kommer i direktkontakt med avfallet
som är deponerat.

Riskklassning
Riskklass

3

Motivering

Föroreningarnas farlighet
De föroreningar som förväntas förekomma i marken är de
branschspecifika föroreningarna, dvs. de föroreningar som
naturvårdsverket har redovisat i tabell 3 från MIFO rapport 4918, sid.
22 (Naturvårdsverket 2002). De föroreningar som förväntas förekomma
i Granbergets deponi är tungmetaller, dioxin, PAH, klorerade
lösningsmedel som har en mycket hög farlighet. Därefter anses mindre
farliga föroreningar förekomma såsom spillolja, lösningsmedel,
metallskrot, alifatiska kolväten, trä, papper och närsalter. Genom att
förbränning har pågått bör det troligtvis finns både PAH och dioxin i
marken. En viss del av dessa ämnen lakas säkerligen ut och följer med
vattnet vidare till lakvattendamen.

Föroreningsnivå
Granbergstippen, som är Vilhelminas största tipp, är även den deponi
som är mest dokumenterad och där man har störst kontroll på det avfall
som deponerats. På kommunen fanns dokumenterat under en rad år
hur mycket avfall som deponerats och i vissa fall fanns även mängden av
varje avfallsslag uppskrivet. Konsultföretag har hjälpt till att upprätta ett
kontrollprogram över deponin. Att föra dokumentation över mängder
avfall som deponerats är väldigt positivt då det ger en tydlig bild av
föroreningssituationen. Deponin har varit verksam i 48 år och har
mottagit avfall från Vilhelmina tätort samt en rad byar kring
kommunen. Området för tippen är stort och uppskattas till en yta av
50 000 m2. Det är svårare att uppskatta deponins höjd då det kan vara
ojämna lager av avfall. Men en trolig uppskattning är kring 20 meter,
kan vara mer. Detta ger en volym på 1 000 000 m3 vilket är enorma
massor avfall. Då det bränts på tippen resulterar det i ännu högre
massor. Föroreningsnivån i mark och grundvatten blir därmed mycket
höga. Föroreningsnivån i ytvatten blir stor i och med deponins stora yta.

Spridningsförutsättningar
Området där deponin ligger består av berg/urberg samt morän och
ingen till ringa förekomst av block. Denna jordart är genomsläpplig och
därmed blir spridningsförutsättningarna stora i mark och grundvatten.
Spridningar i ytvatten är måttliga eftersom det mesta av ytvattnet leds
ner till lakvattendammen.

Känslighet och skyddsvärde
Området har under många år använts som deponi och idag används den
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som ÅVC, där allt slags avfall förvaras. Området runt deponin är
skogsmark och närmaste bebyggelse ligger mer än 1000 m ifrån
deponin. Markens känslighet bedöms till måttlig genom att människor
vistas där med jämna mellanrum samt att ÅVC:n har anställda som
jobbar där varje dag. Området kring deponin har inga speciella
skyddsvärden och kommer inte heller att bebyggas under överskådlig
tid. Det finns ingen pågående grundvattenverksamhet på området och
man har inga planer på att använda grundvattnet i framtiden och
därmed blir känsligheten måttlig och skyddsvärdet lågt då det handlar
om grundvatten från en deponi. Det enda ytvatten som finns är
lakvattendamen nedströms deponin och denna får ett skyddsvärde som
är måttligt genom att det inte uppmärksammats några skyddsvärda
arter på området.

Riskklass
Den samlade riskbedömningen som gjorts gör att Granbergsdeponin
hamnar i riskklass 3. Det som är styrande är de enorma mängder avfall
som deponerats under en lång period samt föroreningarnas farlighet
och delvis spridningsförutsättningarna. Det som påverkar att
riskklassen inte blir en 2:a är på grund av det kontrollprogram och
efterbehandlingar som gjorts för att få en säker deponi i framtiden.
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Riskklassningsdiagram

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MYCKET
STORA

RISKKLASS 1

S

(mark
S
STORA

) (gv)

K K
gv) (mark)

N

F
mark/gv

RISKKLASS 2

K S

F

N

ytv

MÅTTLIGA
RISKKLASS 3

SMÅ
RISKKLASS 4

LÅG/LITEN

MÅTTLIG

HÖG/STOR

MYCKET HÖG/STOR

FÖRORENINGARNAS
FARLIGHET = F
FÖRORENINGSNIVÅ = N
KÄNSLIGHET = K
SKYDDSVÄRDE = S

Figur 1. Figuren visar hur en ifylld MIFO blankett kan se ut. Denna MIFO blankett omfattar Granbergets deponi
som är Vilhelminas största deponi. I slutet på varje MIFO blankett finns ett riskklassningsdiagram där den
samlade riskbedömningen sammanfattas till en slutlig riskklass för respektive deponi.
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Bilaga IV Provpunkter för markprovtagning i Dalasjö,
Latikberg och på Björkvägen
Björkvägen

Figur 1. Bilden visar provtagningsgropen på Björkvägens soptipp. Provtagningsgropen är placerad i slutet av
deponins kant som sluttar mot tjärnen. Provgropen är 50 cm djup och är uppgrävd med hjälp av en spade. Genom
GPS:en har koordinater dokumenterats till X 1541053 och Y 7168582. Koordinatsystemet som är använt är RT90.
Provet är taget den 15 juli 2013 (Solen Pro 2013).
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Figur 2. Bilden nedan visar vart på deponin själva provet är taget med en röd ring på Björkvägens deponi (Solen
Pro 2013).

Dalasjö

Figur 3. Bilden visar provtagningsgropen på Dalasjö soptipp. Provtagningsgropen är placerad i slutet av deponins
kant som sluttar mot sjön. Provgropen är 50 cm djup och är uppgrävd med hjälp av en spade. Genom GPS:en har
koordinater dokumenterats till X 1553828 och Y 7161987. Koordinatsystemet som är använt är RT90. Provet är
taget den 15 juli 2013. På bilden kan man se att det är en del skräp som grävts upp (Solen Pro 2013).
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Figur 4. Bilden ovan visar provpunktens läge med en röd ring på Dalasjös deponi (Solen Pro 2013).

Latikberg

Figur 5. Bilden visar provtagningsgropen på Latikbergs soptipp. Provtagningsgropen är placerad i slutet av
deponins södra kant. Provgropen är 50 cm djup och är uppgrävd med hjälp av en spade. Genom GPS:en har
koordinater dokumenterats till X 1558370 och Y 7171995. Koordinatsystemet som är använt är RT90. Provet är
taget den 15 juli 2013 (Solen Pro 2013).
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Latikber

Figur 6. Bilden ovan visar provpunktens läge på Latikbergs deponi (Solen Pro 2013).
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