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Inledning

Dalarna har sedan 2006 samarbetat kring 
kommunal avfallsplanering (2006 – 2010, 
2012 – 2017, 2018 – 2022). 

Revidering avfallsplaner är avsedd genomföras 
2022 – 2023 med beslut under 2023 i 
respektive kommunfullmäktige.

Planerna avses gälla perioden 2023 – 2030 
med årlig avstämning och en större 
avstämning halvvägs (ev revidering av delar 
om behov föreligger).  

Syftet med denna WS är att öka kunskapen 
om nedlagda deponier och delge erfarenheter 
samt diskutera och ge inspel till mål och 
åtgärder i revidering avfallsplaner 2023 - 2030



Avfallsplaner 2006 
– 2010

Mål

• Nedlagda deponier ska ej påverka eller utgöra
betydande hot för vattentäkter eller värdefulla
naturområden

• Mätbart mål nr 12. Nedlagda deponier under 
kommunalt ansvar ska vara riskklassificerade och 
införda i MIFO-databas senast år 2007 

• År 2010 hade 212 av 400 nedlagda deponier
införts

• 0 är klassificerade i klass 1 (mycket stor
risk för människors hälsa och miljön)

• 53 är klassificerade i klass 2 (stor risk för 
människors hälsa och miljön)

• 10 av Dalarnas kommuner har
klassificerat deponierna

• Mätbart mål nr 13. Nedlagda deponier under 
kommunalt ansvar som påverkar eller utgör hot 
för vattentäkter eller värdefulla naturområden
ska år 2010 vara utredda gällande åtgärdsbehov



Avfallsplaner 2006 – 2010

Åtgärd Ansvar Kommentar

Länsstyrelsen sammanställer i samverkan med 
kommunerna befintligt kunskapsunderlag om länets 
deponier, samt utarbetar en översiktlig 
miljöriskbedömning. Sammanställningen redovisas i 
tryckt rapport.

Lst 10 kommuner har inventerat totalt 212 
anläggningar. 53 blev klassificerade i klass 2. 
De som har inventerat har införts i MIFO 
databasen. 5 kommuner har fortfarande inte 
inventerat sina nedlagda deponier. En 
sammanställning finns att hämta på LST 
webbsida.

Länets kommuner genomför i samråd med 
länsstyrelsen en fördjupad MIFO anpassad 
riskklassning för alla deponier kommunen är ansvarig 
för. Komplettering av MIFO-databas.

Lst/kn

Länets kommuner genomför i samverkan med 
länsstyrelsen ett gemensamt utvecklingsprojekt med 
fördjupade undersökningar för några ”typdeponier” i 
Dalarna (1-2 per kommun).

Lst Utgick



Avfallsplaner 2012 
– 2017

Strategier

Länsstyrelsen samordnar i samarbete med 
kommunerna arbetet med undersökningar och 
vid behov åtgärder vid nedlagda deponier

Mål

• Prioriterade nedlagda deponier ska vara 
undersökta senast år 2020

En handfull av ca 80 prioriterade deponier är 
hittills undersökta



Avfallsplaner 2012 – 2017

Åtgärd Ansvar Kommentar

Genomföra översiktliga miljötekniska undersökningar enligt MIFO 
metodiken för de prioriterade nedlagda deponier som har högre

riskklass (1-2) utifrån tidigare inventering enligt 
Naturvårdsverkets metodik. Klar 2020.

Kommun

Samråd Lst

Kommunvis uppföljning

Ta fram en plan för att åtgärda nedlagda deponier där behov har 
identifierats i inventeringar och undersökningar. Klar 2020.

Kommun

Samråd Lst

Kommunvis uppföljning



Avfallsplaner 2018 
– 2022

Mål

• Alla prioriterade nedlagda kommunala deponi
er (klass 1 och 2) ska vara undersökta enligt 
MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer.  

Basår 2016: 22.  Mål 81.   Utfall 2021: 34

• År 2022 ska det finnas en tidsatt åtgärdsplan 
för varje nedlagd kommunal deponi där 
undersökningar visar på att behov av åtgärd 
finns. För de deponier där behov av åtgärd inte 
finns ska en bedömning göras av om deponin kan 
omklassas till lägre riskklass.

Basår 2016: 10.  Mål 81.   Utfall 2021: 23



Avfallsplaner 2018 – 2022

Åtgärd Ansvar

Kommunbesök med riktad tillsynsvägledning kring hantering av nedlagda deponier. 
Insatsen ska rikta sig mot berörda kommunala förvaltningar, bolag och nämnder.

Drivande: Lst

Medverkande: Kn

Ta fram gemensamma riktlinjer om ansvar, undersökningar och åtgärder. 
Riktlinjerna ska även behandla finansieringen samt strategi för kommunen. Insatsen 
ska rikta sig mot berörda kommunala förvaltningar, bolag och nämnder.

Togs bort 2019

Drivande: 
Arbetsgrupp län

Medverkande: Lokal 
avfallsplanegrupp

Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i 
samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade 
kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 

Kommun

Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan 
för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 

Kommun


