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Naturvårdsverkets föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:14) om deponering 
av avfall; Upphävd genom NFS 2004:10

beslutade den 11 december 2002.

Med stöd av 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om deponering av av-
fall föreskriver Naturvårdsverket i fråga om föreskrifterna (NFS 2001:14) om
deponering av avfall1 att 4, 9 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

4 § Innan avfall tas emot för deponering skall de handlingar som rör avfal-
let, inklusive de handlingar som krävs enligt avfallsförordningen (2001:1063)
och rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervak-
ning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemen-
skapen2 , kontrolleras.

9 § Lakvatten, grundvatten, ytvatten och deponigas skall provtas och mätas
vid representativa punkter och på ett sådant sätt, att den kunskap som behövs
för att bedöma deponins inverkan på miljön och människors hälsa erhålls.

Provtagning och mätning skall omfatta följande:
1. Karakterisering av lakvatten skall genomföras på deponier för farligt av-

fall och deponier för icke-farligt avfall. Vid karakteriseringen skall nyck-
elparametrar som återger lakvattnets egenskaper och innehåll av ämnen
som kan orsaka negativa effekter på människors hälsa och miljön faststäl-
las.

2. Under driftfasen skall, på deponier för farligt avfall och deponier för icke-
farligt avfall, lakvattenvolym mätas varje månad och nyckelparametrar
provtas varje kvartal. Under efterbehandlingsfasen skall lakvattenvolym
mätas och nyckelparametrar provtas var sjätte månad. Mätning och prov-
tagning skall göras separat vid varje punkt där lakvatten släpps ut.

3. Volym och sammansättning på ytvatten skall i förekommande fall mätas
respektive provtas i en punkt uppströms och en punkt nedströms deponin
varje kvartal under driftfasen och var sjätte månad under efterbehand-
lingsfasen. 

4. Under den aktiva fasen skall grundvattennivå mätas och grundvattensam-
mansättning provtas var sjätte månad. Mätning och provtagning skall ske
i minst en mätpunkt i grundvattnets inflödesområde och två i dess utflö-
desområde. Provtagning för att fastställa referensvärden skall utföras på
tre ställen innan deponering påbörjas. 

1 Jfr rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L
182, 16.7.1999, s. 1, Celex 31999L0031).
2 EGT L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 319993L0259).
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5. Uttag av metan, koldioxid och syre skall mätas varje månad. För andra ga-
ser skall uttaget mätas regelbundet efter behov enligt sammansättningen
av det deponerade avfallet. Gasutvinningssystemets effektivitet skall kon-
trolleras var sjätte månad. 

Om det behövs, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att
utföra ytterligare provtagningar och mätningar.

11 § Bestämmelser om deponier som finns eller som omfattas av tillstånd den
16 juli 2001 finns i 38–42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av av-
fall.

Naturvårdsverket har beslutat om allmänna råd (NFS 2002:17) till 38–
42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

I fråga om deponier för farligt avfall skall bestämmelserna i 4–7 §§ följas
fr.o.m. den 1 juli 2002.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003.
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