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Förstudie - nedlagda deponier
- Ett pågående arbete och ett bra tillfälle att stämma av vårt tänk.
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Varför en förstudie?

• En nystart. Ta tag i frågan som verksamhetsutövare.

• Nulägesanalys av de nedlagda deponierna. Vad har vi, vad vet vi och 

behövs ytterligare kunskap?

• Förstudien innehåller en plan för det fortsatta arbetet.

• Råd och rekommendationer – från goda exempel.
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Råd och rekommendationer

• Kunskap som verksamhetsutövare och beställarkompetens

• Säkerställ finansiering

• Fungerande egenkontroll

• Samverka med tillsynsmyndigheter och andra avdelningar

• Skyddsåtgärder och undersökningar

• Mål och prioriteringar 
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Kunskap som verksamhetsutövare

• Verksamhetsutövare behöver ha kännedom och kunskap om den 

egna verksamhetens påverkan och status. Gör ansvarsutredningar. 

Kunskap före handling.

• Komplicerade frågor. De är inte bara de naturvetenskapliga och 

tekniska frågorna som är komplicerade utan även uppsatta krav 

och regler kan vara svåra att förstå och tillämpa.

• Beställarkompetens – exempelvis provtagningar.

• Lär av andra kommuner som kommit en bit i arbetet och hitta 

goda exempel. Bilda nätverk med andra tjänstepersoner.

• Kontinuitet viktigt.
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Säkerställ finansiering

• Kostsamt att åtgärda och undersöka.

• Ofta låg prioritet.

• Går det till exempel att vid tider med stora överskott att avsätta pengar 

för framtida åtgärder? Uppmärksamma ekonomiansvariga om 

anspråken.

• Hitta medfinansiering och/eller sök bidrag.
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Stärkt egenkontroll

• Utred vilken nämnd/avdelning i kommunen som äger frågan. 

• Utse någon ansvarig om det inte redan finns. 

• Upprätta rutiner för skötsel och kontroll av de nedlagda deponierna. Se 

till att arbetet blir en del av den dagliga verksamhet.

”Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt 

undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från 

hälso- och miljösynpunkt.” 
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Samverkan

• Flera av de nedlagda deponierna ligger i områden som kan 

komma att påverkas av framtida planer. Samverka internt i 

kommunen.

• Stäm av planerade åtgärder med tillsynsmyndigheten. Både på 

kommunal och vid behov på regional nivå. Vilka prioriteringar 

ska göras? Försök att hitta en rimlig nivå på åtgärder.

• En fråga som kan bli aktuell att diskutera med 

tillsynsmyndigheterna kan vara att försöka hitta andra ändamål 

för deponierna men samtidigt uppfylla gällande regler och 

krav. Till exempel använda nedlagda deponier som upplag för 

den egna verksamheten. 
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Samverkan
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Skyddsåtgärder och undersökningar

• Långt tidsperspektiv.

• Förslagsvis bör arbetet med att vidta olika typer av enklare 

skyddsåtgärder inledas så snar som möjligt. Det är inte rimligt att vänta 

tills de slutliga efterbehandlingsåtgärderna genomförs.

• Utöka säkerheten kring deponierna och att minska risken att folk 

slänger ytterligare avfall. 

Nedlagda deponier räknas som pågående verksamhet 

utifrån ett föroreningsperspektiv.

Foto: Ulf Palm
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Mål och prioriteringar 

• Sätt upp rimliga mål för arbetet och följ upp.

• Prioritering utifrån störst nytta för hälsa och miljö.

• Harmonisera med avfallsplan, regionala och nationella mål.
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Tack!

andreas.jansson@falun.se


