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BILAGA 4

Nedlagda deponier

Inom Södertälje kommun finns nedlagda deponier där kommunen varit verksamhetsutövare men även deponier 
som drivits av Scania (deponierna är kommunala och kommer hanteras när Scania avslutat sin verksamhet). 

Tabell 1 redovisar vilka nedlagda deponier som identifierats inom kommunen och vilken utredningsfas respektive 
deponi befinner sig i, MIFO fas 1 eller 2, alternativt om deponin är sluttäckt och kontrolleras enligt kontrollprogram 
eller om möjligt avslutats helt.

Den modell som används för inventering och riskklassning av förorenade områden i Sverige kallas MIFO-
modellen, Metodik för inventering av förorenade områden. 

MIFO-undersökningarna identifierar deponins potentiella påverkan på miljön och människors hälsa genom 
förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas genom att riskklassificeras på en fyrgradig 
skala, där 1 innebär mycket stor risk och 4 innebär liten risk. Det är i första hand verksamhetsutövaren som är 
skyldig att utföra klassningen och vidta de åtgärder som behövs. 

För de nedlagda deponierna i Södertälje kommun har MIFO-Fas 1 orienterade studier genomförts i enlighet med 
tidigare Avfallsplan 2015–2020. Även MIFO-fas 2 där en miljöteknisk markundersökning görs med provtagningar 
och utredning av föroreningsnivåer samt spridningsrisker till grundvattnet har utförts på de deponierna med 
riskklass 1 och 2. Även för deponier identifierade med lägre riskklass har fas 2 utredningar genomförts eller är 
under utredning under kommande avfallsplaneperiod 2021–2030.

I enlighet med avfallsplan 2015–2020 skulle samtliga deponier med riskklass 1 och 2, där kommunen är 
huvudman, ha ett framtaget åtgärdsprogram för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Detta arbete är delvis genomfört och kommer att fortgå även under gällande avfallsplanperiod. 

Nedlagd deponi nr 11, Mölnbo, har fått en MIFO-klass 4. Miljöteknisk markundersökning har genomförts och 
deponin har bedömts ha en mycket liten risk för påverkan på människors hälsa och miljö. Deponiområdet har 
rensats upp, återfyllts med jord och omvandlats till rekreationsområde med motionsspår.

Nedlagd deponi nr 8, Gullisborgsgropen, MIFO-klass 4-Godkänd av Länsstyrelsen 1982 och idag sluttäckt och 
skogsbeklädd.

Tillsyn
Eftersom en deponi kan ses både som ett förorenat område och en pågående miljöfarlig verksamhet kan både 
Länsstyrelsen och kommunen samtidigt vara tillsynsmyndigheter för en och samma deponi.

9 kap. miljöbalken
I de fall deponin ses som ett förvaringsfall, passiv pågående miljöfarlig verksamhet, är det kommunen som är 
tillsynsmyndighet.

10 kap. miljöbalken
Om deponin upphört före den 1 juli 1969 är kommunen tillsynsmyndighet. För deponier nedlagda efter 1 juli 1969 
fram till 1988 då kommunen tog över tillsynen är länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Kommunen är tillsynsmyndighet 
fr.o.m. 1988.
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Deponi Fastighets-
beteckning

Area m2 MIFO 1 MIFO 2 Kontr.program 
sluttäckning

Mifo-
klassning7

1 Bergaholms-tippen1 Oxelgrens- 
hagen 1:1

19 311 Klar Påbörjad

2 Billstatippen2 Billsta 5:5 5 238 Klar Klar Pågår till 2021

3 Bolls Hage6 Södra 1:10 - Hanteras ej 
nu (under 
Scania)

4 Bredsäter1 Ene 4:6 8 000 Klar Påbörjad

5 Ene Tavestaskolan1 Tavesta 
skolan 3

2 560 Klar Påbörjad

6 Enhörna1 Ytterenhörna-
Lövsta 1:2

1 939 Klar Påbörjad

7 Fjärilsstigen1 Tavesta 1:248 8 050 Klar Påbörjad

8 Gulliborgsgropen4 Östertälje 1:15 - Godkänd av 
LST och Mk

Klar Klar Klass 4

9:A Halltippen3 
(Norra delen) stora

Hall 4:16 83 914 Klar Pågår

9:B Halltippen3 
(Södra delen)

Hall 4:16 27 237 Klar Pågår

10A Hjortberga1 västra Hjortsberga 
7:12

517 Klar Påbörjad

10B Hjortberga1 östra Hjortsberga 
7:12

180 Klar Påbörjad

11 Mölnbo4 Mölnbo 83:42 3 200 Klar Klar Klar Klass 4

12 Strömtippen6 Bilbyggaren 1 - Hanteras ej 
nu (under 
Scania)

---

13 *Tveta Hushåll och 
grovavfall5

Lerhaga 2:1, 
2:6

Klar Påbörjad Pågår till 2045

14 *Tveta bioceller5 
för förbränning av 
restpåsen

Lerhaga 2:1, 
2:6

Klar Påbörjad Pågår till 2045

15 *Tveta Asbest5 Lerhaga 2:1,2:6 Klar Påbörjad Pågår till 2045

16 Valåker1, Hölö Hälleby 4:1 5 080 Klar Påbörjad

Summa

Tabell 1- Nedlagda deponier där kommunen är huvudman i enlighet med Avfallsplanen 2021–2030.

1 Upphandling klar MIFO 2-utredning påbörjas ht 2019.
2 Sluttäckningsfas 
3 MFIO 2-utredning pågår
4 Klar - sluttäckning avslutad, period för ev. kontrollprogram avslutad. Översyn sker inom den normala 

driften i kommunen
5 Tveta - hanteras av Telge Återvinning. Kommunen är huvudman.
6 Undersökta av Scania och sluthanteras först då Scanias verksamhet upphör. Kommunen är huvudman. 
7 Redovisning av Mifo-klassning per deponi.


