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Nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner 

Inledning 

Under tiden 2005-12-12 till 2007-06-11 genomfördes ett projekt för identifiering och inventering 
av nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Målet var att i 
första hand identifiera alla gamla avfallsupplag och att därefter genomföra MIFO fas 1 enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden, för så många 
av objekten som tiden och resurserna medgav. Projektet redovisas i särskilt dokument1 som 
finns tillgängligt hos respektive kommun samt hos länsstyrelsen. 
 
Detta dokument utgör en bilaga till den gemensamma avfallsplanen för Karlshamns, Olofströms 
och Sölvesborgs kommuner. Sedan projektet med identifieringen och inventeringen av 
nedlagda deponier gjordes 2005 till 2007, har ändringar och nya undersökningar gjorts. Bl.a. 
har MIFO fas 2 genomförts på vissa deponier. Informationen i dokumentet har därför reviderats 
från sin ursprungliga form genom att förändringar som har skett sedan 2007 har lagts till.  

Identifiering och inventering av nedlagda deponier 2005–2007 

De identifierade deponierna har indelats i två grupper beroende på om kommunerna antas ha 
ansvar för fortsatta undersökningar och åtgärder eller inte. Enligt kraven i Naturvårdsverkets 
Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska 
kommunerna inventera och riskklassa samtliga kända deponier inom kommunens gränser. 
Detta bör göras som en orienterande studie (MIFO fas 1) enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, 
Metodik för inventering av förorenade områden. Med hänsyn till det stora antalet objekt och 
begränsade resurser blir det nödvändigt att genomföra inventering och riskklassning enligt 
någon form av prioriteringsordning. Urval har då i första hand gjorts bland de ”kommunala” 
deponierna. 
 

För att fastställa vem eller vilka som faktiskt har ansvar för fortsatta undersökningar och 
åtgärder krävs i många fall särskild ansvarsutredning. 
 

Beskrivning av deponiernas läge 
 

Geografiska koordinater2 som anges i objektsbeskrivningarna avser ungefärligt läge för 
deponins mittpunkt. Deponiernas läge framgår också av markeringar på bifogade kartor. I några 
fall har ungefärliga kartmarkeringar gjorts för deponier vilkas läge ännu inte har kunnat 
preciseras. 
 
 

                                                      
1 ”Identifiering och inventering av nedlagda deponier i västra Blekinge, Sammanställning av 

grundläggande uppgifter om nedlagda deponier i (Karlshamns/Olofströms/Sölvesborgs) kommun, 2007-

06-11”. 
2 X-/Y-koordinater enligt system RT90. 
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Förklaring av begrepp 
 

Uttrycket allmän avstjälpningsplats, som förekommer i de följande beskrivningarna, avser 
kommunalt anordnade ”tippar” där det var fritt för var och en att göra sig av med sitt avfall. 
Soptippar användes för tömning av avfall som insamlats genom organiserad renhållning, men 
var dessutom ofta tillgängliga för vem som helst. Sopstationer hade byggnader och utrustning 
för något mer utvecklad hantering av avfall och tunnor. Allmänt gäller för dåtidens 
avstjälpningsplatser och soptippar att man hade dålig kontroll över vad som slängdes och ingen 
uppdelning av olika slags avfall. Skötseln varierade i omfattning, men var ofta mycket 
begränsad. Eldning tillämpades i stor utsträckning. 
 

Riskklasser enligt MIFO-modellen innebär en samlad bedömning av de risker objektet innebär 
för människors hälsa och miljön. Klass 1 – mycket stor risk; Klass 2 – stor risk; Klass 3 – måttlig 
risk; Klass 4 – liten risk. 
 

Vid inventeringar som gjordes före MIFO-modellens tillkomst har man använt en indelning av 
objekten i olika grupper: Grupp 1 – mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs; Grupp 2 – 
mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande; Grupp 3 – begränsade 
åtgärder behövs; Grupp 4 – inga åtgärder behövs. 
 

Karlshamns kommun           
A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis) 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 8 

 
MIFO fas 2 genomförd 3 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 13 
Ännu inte klart lokaliserade 9 

Totalt 33 
 

MIFO fas 2 genomförd  
 
▪ Asarum, Tostarp (TOS). Soptipp/avstjälpningsplats, senare fyllnadstipp. Hushålls-, 

industri-, park- och byggavfall, slam, schaktmassor. Läge: Strax norr om Asarum, söder om 
Tostarps bygdegård (X6232800 Y1439300). Storlek: ca 126 000 m2. Driftstid: Soptipp 
1953–1975, schaktmassor till 2001. Övrigt: Nu uppläggning av massor samt hantering av 
asfalt och parkavfall. Avfall ligger delvis synligt. Närliggande jordbruksmark. Tidigare 
inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2. Ytterligare provtagning har genomförts och en 
förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav riskklass 3. Vidare åtgärder har föreslagits i 
slutrapporten 2017.  

 
▪ Karlshamn, Hunnemara (HUN). Soptipp/allmän avstjälpningsplats. Alla slags hushålls-

/industriavfall till 1964, därefter officiellt endast fyllnadsmassor och s.k. blekjord. Läge: Vid 
Karlshamns östra utfart, sydost om Ronnebyvägen (X6226970 Y1443150). Storlek: ca 114 
000 m2. Driftstid: 1933–1983. Övrigt: Äldsta delen utgör nu område för småindustri. I övrigt 
uppläggningsplats för jord, grus m.m. samt fotbollsplan. Inträngande deponigas i byggnader 
har förekommit. Avfall delvis synligt. Tidigare inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2. 
Ytterligare provtagning har genomförts och en förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav 
riskklass 2. Vidare åtgärder har föreslagits i slutrapporten 2017. 
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▪ Trensum-Hällaryd (THÄ). Soptipp/avstjälpningsplats. Hushålls- och industriavfall. Läge: 
Gamla Riksvägen/Skyekärrsvägen, ca 1 km öster om Hällaryd/Trensum (X6230410 
Y1447730). Storlek: ca 7 000 m2. Driftstid: 1960–1983. Övrigt: Nu skogsmark. Avfall synligt i 
slänter. Tidigare inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2.  Ytterligare provtagning har 
genomförts och en förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav riskklass 2. Vidare åtgärder 
har föreslagits i slutrapporten 2017. 

 
 

MIFO fas 1 genomförd 
 
▪ Karlshamns norra / Spiggen (KXX). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och 

industriavfall, även farligt avfall. Omfattande eldning. Läge: Väster om Erik Dahlbergsvägen, 
från kv Garveriet (Peters gård) norrut till järnvägsviadukten (X6228070 Y1441040). Storlek: 
ca 5 000 m2. Driftstid: 1910–1935. Övrigt: På området nu butiker och gatumark, tidigare 
bl.a. bensinstationer, lackering och stadens förråd. Riskklass 1 enligt MIFO fas 1. Flera 
undersökningar har gjorts, bl. a. i samband med planering av området. 

 
▪ Karlshamn, Hunnemara grusgrop (HUG). Soptipp för ”gödselsopor” (efter hand levererat 

till lantbruk) och visst annat avfall. Deponerad mängd troligen begränsad, men marken 
förorenad av avfallshantering och senare verksamhet. Läge: Tidigare grustag nordväst om 
Ronnebyvägen, mitt emot Hunnemarafältet (X6227150 Y1443040). Storlek: ca 1 500 m2. 
Driftstid: Soptipp 1913–1937, därefter skrotfirmor till 1970-talet. Övrigt: Nu skogsmark. Avfall 
delvis synligt. Nytt bostadsområde planeras nära objektet (Östra Skogsborg). Riskklass 1 
enligt MIFO fas 1. Provtagning har genomförts och rapporterats 2013 till 2016. 
Riskbedömning och åtgärdsförslag för sanering har tagits fram under 2016. 

 
▪ Asarums södra (ASÖ). Allmän avstjälpningsplats (två delar). Hushålls-, industri- och 

trädgårdsavfall. Läge: Vid Storgatan/Ägovägen; del 1 under nuvarande cirkulationsplatsen 
vid Mejerivägen (X6230580 Y1439850), del 2 ett hundratal meter längre norrut (X6230690 
Y1439850). Storlek: 1 500 resp 2 000 m2. Driftstid: 1939–1948 resp 1948–1953. Övrigt: Nu 
gatumark, närliggande bebyggelse och jordbruksmark. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 

 
▪ Gustavstorp-Skörsemo (GSK). Allmän avstjälpningsplats. Mest hushålls- och 

trädgårdsavfall. Läge: 1 km sydväst om Gustavstorp, mellan Gustavstorpsvägen och Östra 
Orlundsån (Y6228720 Y1429760). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: 1958–1979. Övrigt: Avfall 
delvis synligt i slänt mot ån. Området avsett till betesmark, men ligger i träda pga bristfällig 
avslutning. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 

 
▪ Björkenäs (BJÖ). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls-, lantbruks- och byggavfall. Läge: 

Strax öster om Gustavstorpsvägen, ca 300 m norr om Pukaviksvägen (X6227360 
Y1430250). Storlek: ca 3 000 m2. Driftstid: Åtminstone 1951–1967. Övrigt: Nu åkermark. 
Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 

 
▪ Ringamåla-Långeboda (RLÅ). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. 

Läge: Strax nordost om Ringamåla, mitt emot idrottsplatsen (X6245770 Y1438050). Storlek: 
ca 2 000 m2. Driftstid: 1960–1979. Övrigt: Skogsmark/kärr. Avfall delvis synligt, bl.a. vid 
rotvältor. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
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▪ Trensums grusgrav (TRG). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och lantbruksavfall, 
förmodligen en del industri- och verksamhetsavfall. Läge: Strax öster om 
Matvikshamnsvägen, ca 175 m söder om gamla riksvägen (X6230190 Y1446940). Storlek: 
ca 1 500 m2. Driftstid: 1940-talet till 1963. Övrigt: Nu beteshage. Riskklass 3 enligt MIFO fas 
1. 

 
▪ Åryd B (ÅRB). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. Läge: ca 75 m 

norr om Gamla Riksvägen, 750 m väster om Åryds kyrka (X6231380 Y1449850). Storlek: 
ca 800 m2. Driftstid: 1952–1960. Övrigt: Skogsmark. Diverse avfall synligt. Riskklass 3 enligt 
MIFO fas 1. 
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Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
▪ Asarum, Stenbacka (STE). Allmän avstjälpningsplats. Mest ”skräpsopor” från hushåll och 

verksamheter. Läge: Under Stenbackaskolan (X6231220 Y1440020). Storlek: ca 1 000 m2. 
Driftstid: 1934–1949. Övrigt: Eventuellt bortgrävd när skolan byggdes. 

 
▪ Karlshamn, Elvsberg (ELV). Allmän avstjälpningsplats. Avfall från hushåll och 

verksamheter. Läge: Nordväst om korsningen Vekerumsvägen/Sölvesborgsvägen 
(X6228510 Y1440780). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1934–1937. Övrigt: Nu industrimark – 
bebyggd eller asfalterad. 

 
▪ Horsaryd-Stilleryd (HST). Deponering/utfyllnad med sprängsten, därefter deponering av 

bark, avloppsslam och industrislam. Utnyttjad både av kommunen och industrier (Mörrums 
Bruk och Facit-Halda). Läge: ca 800 m nordväst om Stillerydskorset (X6228220 Y1438150). 
Storlek: ca 6 000 m2. Övrigt: Del av området nu räddningstjänstens övningsplats. Placerad i 
grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. Vissa undersökningar gjorda 1989 
och 1995. 

 
▪ Karlshamn/SJ (KSJ). Tipp för aska, slagg och sopor från SJ:s verksamhet. Läge: Smalt 

område väster om Mieån från Prinsgatan och ca 80 m norrut (X6227930 Y1440970). 
Storlek: Okänt, troligen 400–800 m2. Driftstid: Fanns i användning 1948. Troligen använd ett 
antal år före och efter denna tidpunkt. Övrigt: Nu område av parkkaraktär med gång- och 
cykelväg. 

 
▪ Svängsta, Öjavad B, byggtipp (ÖJB). Deponi för schaktmassor, tidigare även byggavfall. 

Otillåten tippning av annat avfall. Läge: 1 km från Svängsta, väster om vägen mot Hemsjö 
(X6238290 Y1434950). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: Kommunal schaktdeponi från 1972 
till 2000-talet. Tidigare diverse annat avfall. Övrigt: Området domineras av skog. I närheten 
några bostadshus och mindre industrier. Sedan 1995 upplåter kommunen deponin till LS-
företagen. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 

 
▪ Asarum, Sämjan (SÄM). Fyllnadstippar och utfyllnad för anläggningsändamål i område 

med flera tidigare lertag. Läge: Från korsningen Jannebergsvägen-Korpadalsvägen, ett 
100–150 m brett område upp till Spanarevägen (X6230140 Y1440310). Storlek: ca 58 000 
m2. Driftstid: Åtminstone sedan 1950-talet. Övrigt: Största delen berör nuvarande eller 
planerad villabebyggelse, i övrigt gatumark och en mindre del industriområde. 

 
▪ Elisberg B (ELB). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt mest skräp från hushåll. Läge: Slänt 

i skogsbacke vid Lyckevägen, norra Elisberg (X6232300 Y1446990). Storlek: ca 400 m2. 
Driftstid: 1953–1960. Övrigt: Nedanför skogsbacken ligger ett villaområde. 

 
▪ Sternö (STÖ). Deponi för schaktmassor, även bark. Läge: Mitt på norra Sternö (X6225270 

Y1440290). Storlek: ca 31 000 m2. Driftstid: Början av 1970-talet till 2002. Övrigt: Gammal 
bergtäkt i kuperat område. Omgivningen utgör skogsmark och industrimark. Avslutningsplan 
och kontrollprogram finns. 
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▪ Karlshamn, söder om epidemisjukhuset (KEP). Allmän avstjälpningsplats. Troligen 
hushålls- och verksamhetsavfall. Läge (förmodat): Under nuvarande Erik Dahlbergsgatan 
och Bodestorpsvägen i höjd med Bodestorpskolan (X6227140 Y1441890). Storlek: ca 1 300 
m2. Driftstid: I användning 1917, okänt hur lång tid före och efter denna tidpunkt. Övrigt: 
Epidemisjukhuset låg vid nuvarande Skolgatan. 

 
▪ Mörrum, Borgen (BOR). Enligt arkivhandlingar allmän avstjälpningsplats, enligt andra 

uppgifter endast fyllnadsmassor och rivningsavfall. Läge: Vid Ålidsvägens södra sida, nära 
Mörrumsån (X6231140 Y1434440). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: 1950–1957. Övrigt: Nu 
betsmark. Ett par hundra meter norrut finns ytterligare en förmodad deponi, som eventuellt 
kan vara den allmänna avstjälpningsplatsen som nämns i gamla protokoll. 

 
▪ Mörrum, norr om mejeriet (MÖC). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt både hushålls- och 

verksamhetsavfall. Läge: Norr om Bygatans hyreshus, helt nära Mörrumsån. (X6230540 
Y1434340). Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Officiellt 1943–1951, eventuellt längre. 
Övrigt: Innan hyreshus byggdes låg här Mörrums mejeri. På troliga platsen för deponin har 
brandkåren under en period haft övningsområde. 

 
▪ Mörrums Ryd (MÖR). Fyllnadstipp i f.d. sandtag tillhörigt dåvarande Vägstyrelsen. 

Stenstolpar, schaktmassor och liknande. Huvudsyfte återställning efter avslutad täkt. 
Diverse avfall kan finnas, förmodligen i mindre omfattning. Läge: 2 km norr om Mörrum, 
mellan Svängstavägen och Bräknebodavägen (X623187 Y1434260). Storlek: ca 4 000 m2. 
Driftstid: 1940/50-talet till början av 1970-talet. Övrigt: I omgivningen jordbruksmark och 
småhusbyggelse. 

 
▪ Svängsta, Öjavad A, soptipp (ÖJA). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och 

industriavfall. Läge: Nära västra brofästet, strax öster om bensinstationen, förr 
stärkelsefabriken. (X6237860 Y1435590). Storlek: Troligen omkring 3 000 m2. Driftstid: 
1939–1952. Övrigt: Från 1947 var deponin inhägnad och bemannad under publicerade 
öppethållningstider. Platsen för deponin nu delvis uppfylld med massor för bensinstationen 
och brofästet, delvis urgrävd för nerfarten till Haldas parkering. 

 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
▪ Asarum, Kurrebodahålan (KUR). Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest ”skräpsopor” 

från hushåll och handel. Läge: En sänka mitt i Asarums samhälle, nuvarande 
badhusparken. Storlek: Sannolikt högst 1 000 m2. Driftstid: 1930–1934, eventuellt även före 
1930 och fram till senare del av 1930-talet. Övrigt: I området fanns också vattentäkt på 
1930-talet. Avstjälpningsplatsen förbjöds 1934 på grund av föroreningsrisk. Trots det lär 
användning ha fortsatt ytterligare flera år. 

 
▪ Elisberg A (ELA). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt mest skräp från hushåll. Läge: 

Bakom smedjan i Elisberg och vid ”gamla vägen”, dvs i spetsen Halasjövägen/Lyckevägen. 
Storlek: ”Liten”, möjligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: 1951–1953. Övrigt: Den 
lilla deponin var en nödlösning medan man sökte ett bättre område. 

 
▪ Kolsbro/Kopprarp (KOL). Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest hushållsavfall, möjligen 

en del verksamhetsavfall. Läge: På Viktor Clemedtssons mark (dåvarande), oklart var. 
Storlek: ca 500 m2. Driftstid: 1949–1952. Övrigt: Att avstjälpningsplatsen funnits framgår av 
arkivhandlingar. 
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▪ Matvik (MAT). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. Läge: Mest 
troliga platsen i norra delen av hamnområdet, där det nu är uppställningsplats för båtar. 
Storlek: Sannolikt mindre än 1 000 m2. Driftstid: 1951–1965 Övrigt: I protokoll från 
hälsovårdsnämnden beskrivs platsens läge som ”10 meter från allmänna landsvägen och 
nära vattnet”. 

 
▪ Karlshamn, Hästhagen (KHÄ). Allmän avstjälpningsplats för hushåll och verksamheter i 

norra Karlshamn. Farligt avfall antas ha förekommit (oljeprodukter etc.). Läge: ”Hästhagen” 
avsåg ett större område norrut från nuvarande kvarteret med samma namn. En betydande 
del av Hästhagen ligger nu inom kyrkogården, i övrigt berörs bebyggt område, 
järnvägsområde och gatumark. Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Från 1800-talet till 
1910. Övrigt: Platsen fullt utnyttjad 1909. Ersattes av ”Karlshamns norra /Spiggen” (KXX), 
där man vet att farligt avfall hanterades. 

 
▪ Karlshamn, Sternöhållet (KST). Allmän avstjälpningsplats för de boende i Nya Staden. 

Troligen mest hushållsavfall. Läge: Väster eller sydväst om höjden där Stärnöskolan nu 
ligger. Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Från 1921, oklart hur länge, sannolikt några 
decennier. 

 
▪ Karlshamn, vid realskolan (KRS). Allmän avstjälpningsplats. Förmodligen avfall från 

hushåll och mindre verksamheter. Läge: Norr om Väggaskolan, troligen vid östra delen av 
Rosengården. Storlek: Sannolikt mindre än 1 000 m2. Driftstid: I användning 1918, oklart 
hur många år före och efter denna tidpunkt. 

 
▪ Mörrum A, ”Marken” (MÖA). Allmän avstjälpningsplats. Troligen både hushålls- och 

verksamhetsavfall. Läge: Förmodligen vid Perstorp. Avfall lär ha tippats och eldats i 
anslutning till gamla skjutbanan inom nuvarande avfallsanläggning. Detta kan vara antingen 
”Mörrum A” eller ”Mörrum B”. Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1936–1940. Övrigt: 
Inrättad för att komma till rätta med olovlig tippning på olika platser i Mörrumsområdet. 
Tillgängligt utrymme fullbelagt 1940. 

 
▪ Mörrum B (MÖB). Allmän avstjälpningsplats. Troligen både hushålls- och 

verksamhetsavfall. Läge: Förmodligen vid Perstorp. Avfall lär ha tippats och eldats i 
anslutning till gamla skjutbanan inom nuvarande avfallsanläggning. Detta kan vara antingen 
”Mörrum A” eller ”Mörrum B”. Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2.  Driftstid: 1940–1943. 
Övrigt: Ersatte ”Mörrum A” (MÖA). Tillgängligt utrymme fullbelagt efter 3–4 år. 

 

Karlshamns kommun                 B. Troligen inte kommunalt ansvar 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 1 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 7 
Ännu inte klart lokaliserade 5 

Totalt 13 
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MIFO fas 1 genomförd 
 
▪ Mörrum, Forsbacka (MFO) Gammalt stenbrott där Alfa Laval (nu Ifö Sanitär) deponerat 

neutraliserat betslam innehållande bl.a. krom och nickel. Läge: Skogklädd mindre bergshöjd 
2 km söder om Mörrum, strax öster om Mörrumsån. (X6228000 Y1434620). Storlek: ca 300 
m2. Driftstid: 1963–1967. Övrigt: Omgivningen utgörs av jordbruksmark, skog och 
bebyggelsen i Forsbacka by. Länsstyrelsen har i MIFO fas 1 (2004) bedömt att objektet har 
riskklass 2. 

 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
▪ Gungvala (GVA) Enskild fyllnadstipp med inslag av diverse avfall. Läge: Invid skjutbanan 

och gamla järnvägsbanken i Gungvala. (X6234970 Y1437900). Storlek: ca 5 000 m2. 
Driftstid: Okänt. Övrigt: Har använts av LS-företagen i Karlshamn (enligt skyltar som ännu 
kan ses), men sannolikt också utnyttjats av andra. Skrot som iakttogs 2001 fanns ännu kvar 
2006. 

 
▪ Mörrum 11 (M11) Diverse avfall deponerat i grustag, som skulle återställas med 

schaktmassor. Läge: 2 km norr om Mörrum, mellan Svängstavägen och Mörrumsån. 
(X6232170 Y1434610). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: Verksamheten konstaterad 1983, 
oklart hur länge den då pågått. Övrigt: 2007 konstaterades att grustaget är nästan helt 
utfyllt. I slänterna sågs byggavfall (betong etc.) samt järnvägsslipers. På det utfyllda 
området fanns upplag av ris och trädgårdsavfall. 

 
▪ Elleholm (ELL) Tidigare grus-/sandtäkt. Deponering av kvistmassa från Mörrums Bruk 

samt schaktmassor och byggavfall från Skanska. I massorna ingår bl.a. asfalt. Även 
otillåten deponering av diverse annat avfall. Läge: Långsträckt, smalt område direkt öster 
om Elleholms kyrkogård (X6228020 Y1433910). Storlek: 1 000–6 000 m2 (osäkert vad som 
utgör deponi resp. återställning av avslutad täkt). Driftstid: 1965–1983, eventuellt längre. 
Övrigt: 2007 kunde fortsatt otillåten avfallstippning konstateras. Placerad i grupp 4 vid 
kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 

 
▪ Svängsta, Öjavad 2 (ÖJ2) Enskild soptipp. Främst hushållssopor, eventuellt även 

lantbruks- och verksamhetsavfall. Läge: Norr om Öjavad, sank mark (kärr) mellan gamla 
järnvägsbanken och Mörrumsån (X6238810 Y1435320). Storlek: Troligen 1 500–2 000 m2. 
Driftstid: Fanns i drift 1954, okänt hur många år före och efter denna tidpunkt. Övrigt: Drevs 
av två lantbrukare, som hämtade sopor från bostadsområden i Svängsta. Uppges ha skötts 
väl, men är dåligt avslutad. 

 
▪ Korsliden (KLN) Deponering av muddermassor från Guöviken. Annat avfall ingår också. 

Läge: Norr om Gamla Riksvägen, ca 1,5 km väster om Åryd. (X6231360 Y1449110). 
Storlek: Något tusental kvadratmeter. Driftstid: Under 1990-talet. Övrigt: Ligger invid en 
våtmark i skogsområde. Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland ansvarade för 
deponeringen. 2007 noterades diverse avfall synligt bland muddermassorna. 

 
▪ Gunnön (GUN) Barkdeponi för Mörrums Bruk. Läge: Norra delen av Gunnön (X6225420 

Y1436090). Storlek: ca 30 000 m2. Driftstid: Statistik finns för 1974–1978, men deponin har 
troligen använts under längre tid än så. Övrigt: Uppges vara återställd. Placerad i grupp 4 
vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
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▪ Gustavstorp, söder om (SGU) Otillåten avfallsdeponering på enskild mark. Troligen avfall 
från hushåll och lantbruk. Läge: Åkermark öster om vägen Björkenäs-Gustavstorp 
(X6228330 Y1430010). Storlek: Möjligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: 
Användning konstaterad på 1990-talet. Övrigt: Oklart vem eller vilka som låg bakom 
tippningen. Övertäckning har skett. Liknande deponier tros förekomma på många platser 
runtom i bygderna. 

 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
▪ Åryds hallar (ÅRH) Allmänt utnyttjad inofficiell avstjälpningsplats. Förmodligen mest 

diverse skräp från hushåll. Driftstid: Fanns 1949/1950. Okänt hur länge den då hade 
använts. 
 

▪ Karlshamn, Vid sockerbrukets infart (KSB) Spontant uppkommen avstjälpningsplats, av 
staden ansedd som ett problem. Läge: Söder om Hinseberget, dåvarande sockerbrukets 
område vid Sternövägen. Driftstid: Tidigt 1900-tal. Förmodligen avslutad 1921 eller något 
senare. 

 
▪ Mörrum, Kalamosse (MKF) Osanktionerade avskrädesupplag som nyttjades av 

allmänheten i Mörrum. Förmodligen mest hushållsavfall. Läge: Två delområden inom 
Kalamosse; nära Folkets Hus och i parken vid Valhalla. Driftstid: Förbjöds 1936, okänt hur 
länge användning pågått. 

 
▪ Svängsta, Hejan (SHE) Spontantipp i grusgrop, mest hushållsavfall. Läge: I sydligaste 

delen av Öjavad. Driftstid: Förbjuden och iordningställd 1950, okänt hur länge den då hade 
använts. 

 
▪ Svängsta, Urfabriken (SUR) Tippning av förpackningar och industriavfall. Läge: Från 

fabriksområdet ner mot parkområdet vid Mörrumsån. Driftstid: Förbjöds 1950, okänt hur 
länge den då hade använts. Övrigt: Låg helt nära Svängstas dåvarande vattentäkt. Okänt 
om avfallet avlägsnades. Länsstyrelsen inventerar förorenade områden vid urfabriken, och 
beaktar då även denna deponi. Troligen finns avfall på fler ställen i slänten. 

 



  
 

 

 

10 (21) 
 
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER 

2018-05-16 

 

 

 

 
  



  
 

 

 

11 (21) 
 
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER 

2018-05-16 

 

 

 

Olofströms kommun          A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis) 
 
Antal objekt 
MIFO fas 2 genomförd 
MIFO fas 1 genomförd 

5 
4 

 Lokaliserade – MIFO inte genomförd 1 
Ännu inte klart lokaliserade 1 

Totalt 11 
 

MIFO fas 2 genomförd  
 
Jämshög, Norra Rödhult (NRÖ) Soptipp för Jämshögsområdet, senare hela Jämshögs 
kommun. Hushållsavfall och mindre mängder industriavfall. Läge: ca 1 km nordväst om 
Jämshög (X6236900 Y141993Y). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: 1946–1972. Övrigt: Ligger i 
skogsområde. Efter 1972 användes platsen en tid för uppställning av skrotbilar. Nu ligger där en 
djurkyrkogård. Avfall ännu synligt i slänt. Vid provtagning av grundvatten påvisas förhöjda halter 
koppar och zink, som dock inte över MKN för grundvatten. Riskklass 3 enligt MIFO fas 2. I 
MIFO 1 klassades deponin till riskklass 2. Nedklassningen baseras på måttlig föroreningsnivå i 
grundvattnet, att själva föroreningsnivån i deponin bedöms som stor istället för mycket stor, 
samt att känsligheten bedöms som måttlig. 
 
Norra Sjötorpet (NSJ) Soptipp för allt slags avfall utom slam från ytbehandling. Läge: Vid 
Rosendalsvägen, ca 5 km nordnordväst Olofström (X6243980 Y1419070). Storlek: ca 12 000 
m2. Driftstid: 1968–1981. Övrigt: Ligger i skogsområde. Utläckage av olja förekom på 1970-talet. 
Enklare provtagning på 1980/90-talet. Tydlig lakvattenpåverkan synlig 2007. Halterna av bly och 
zink i lakvattenprov överskred miljökvalitetsnormen mycket. Andra detekterade halter överskred 
inte miljökvalitetsnormen. För prover i ytvatten överstegs halterna av totalkväve och zink MKN. I 
sediment fanns synliga järnutfällningar och sedimentprov konfirmerade detta då höga järnhalter 
detekterades. I ett prov överskreds MKN för krom. Generellt sett är föroreningshalterna i 
lakvattnet höga, men låga föroreningshalter i ytvatten- och sedimentprover visar på att 
spridningsförutsättningarna är begränsade. Dock är spridningsförutsättningen till grundvatten 
okänd. Baserat på detta behåller deponin sin riskklassning från MIFO 1 och klassas även i 
MIFO 2 till riskklass 2. 
 
Olofström, Odasjöslätt (ODA) Soptipp för allt slags avfall från hushåll och industrier. Mycket 
omfattande eldning. Läge: Industriområdet Odasjöslätt ca 2½ km norr om Olofström (X6242300 
Y1420460). Storlek: ca 10 000 m2. Driftstid: 1935–1968. Övrigt: På sluttning av skogklädd höjd 
med betesmark nedanför. Nu hårdgjorda ytor med bilskrot och virkesförråd på platsen.  I 
grundvattenprov hittades förhöjda halter kadmium, koppar, zink och klorid. 
Kloridkoncentrationerna överskred MKN för grundvatten men inte metallhalterna. Riskklass 2 
kvarstår från MIFO 1. 
  
Skrapsjötippen (SKR) Bygg-/schakttipp. Annat avfall förekommer, speciellt karbidslam och 
metallhydroxidslam. Läge: Vid Skrapsjövägen, ca 2½ km nordväst om Olofström (X6241210 
Y1418700). Storlek: ca 17 000 m2. Driftstid: 1968–1973, eventuellt längre. Övrigt: Ligger i 
dalgång i skogsområde. Vid några tillfällen har karbidslamblandat vatten trängt fram vid 
Nytebodavägen, 150–200 m sydväst om deponin, nära sjön Halen. Endast zink överskred MKN 
i ytvattenprovet. I sedimentproven var kromhalten förhöjd i förhållande till MKN och även bly och 
barium uppmättes i förhöjda halter. Kromhalten var dock även hög i det provet som deponin inte 
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påverkat. Zink, barium och krom samt flouranten bör inkorporeras i kontrollprogram för 
dricksvattentäkten. Riskklass 2 enligt MIFO fas 2 liksom tidigare MIFO fas 1. 
 
Olofströms byggtipp (OBY) Schaktmassor, byggavfall, parkavfall, eventuellt slam från 
reningsverk. Enligt vissa uppgifter också annat avfall. Läge: Norr om Olofström, vid slutet av 
Gärdsgårdsvägen (X6241380 Y1421260). Storlek: ca 17 000 m2. Driftstid: 1975–1996. Senare 
tillfört material avsett för avslutning, som beräknas klar 2010. Övrigt: Ligger i djup ravin i 
skogsområde. Under större delen av driftstiden utarrenderad till Holje Miljötransporter AB. På 
området förekommer nu uppläggning av massor, timmer, parkavfall och aska från värmeverket. 
De metaller som detekterades i nedströms ytvatten fanns även i höga halter i uppströms 
grundvatten. Därför är det möjligt att de förhöjda halterna inte härstammar från deponin eller 
inte bara härstammar från deponin. När metallerna jämförs med MKN tas hänsyn till 
bakgrundskoncentrationerna. Även om bakgrundskoncentrationerna i ytvattnet sannolikt är 
lägre än den i lakvattnet så görs bedömningen att tillskottshalterna från deponin inte är sådana 
att de medför en betydande ökad risk. Deponin placeras i riskklass 2 enligt MIFO fas 2 jämfört 
med tidigare riskklass 3. 
 

MIFO fas 1 genomförd 
 
Kyrkhults byggtipp (KBY) Sten, schaktmassor, stubbar, trädgårdsavfall, tidvis även slam från 
reningsverk. Annat avfall kan förekomma. Läge: Vid Södra Slagesnäsvägen, väster om Kyrkhult 
(X6248090 Y1424050). Storlek: ca 6 000 m2. Driftstid: 1962–1982. Övrigt: Ligger i sluttning mot 
sankmark. På området finns nu åkeri (garage och uppställningsplats). Riskklass 3 enligt MIFO 
fas 1. 
 
Hemsjötippen (HEM) Allmän avstjälpningsplats för Hemsjöområdet och Sydkraft (nuvarande 
E.ON). Läge: ca 1 km norr om Hemsjö (X6245990 Y1431510). Storlek: 1 000–2 000 m2. 
Driftstid: Från före 1945 till 1975. Viss otillåten deponering efter 1975. Övrigt: Ligger i 
skogsbacke ner mot våtmark, nära Mörrumsån. Avfall väl synligt på delar av deponin. Klagomål 
mot deponins skick har framförts från boende i Hemsjö. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Kyrkhult, Isagyl (ISA) Allmän avstjälpningsplats, mest hushållsavfall. Läge: Vid nordvästra 
delen av Isagölen (Isagylet) sydost om Kyrkhult (X6247500 Y1425390). Storlek: ca 1 000 m2. 
Driftstid: 1933–1962. Övrigt: Deponin utgör en udde i gölen. I närområdet betesmark och 
lövskog. Deponerat material tycks ha sjunkit ihop eller tryckts ner. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Vilshultstippen (VIL) Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest hushållsavfall och diverse skräp. 
Läge: Ett par km söder om Vilshult, vid skogsväg på östra sidan av stora vägen (X6246260 
Y1419100). Storlek: ca 700 m2. Driftstid: Officiellt 1953–1964, därefter viss otillåten tippning. 
Övrigt: Deponin ligger i slänt/ravin mellan skogsvägen och en bäck. Terrängen är kuperad och 
omgivningen utgörs av granskog. Avfall ligger delvis synligt. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Olofström, Fritsakärret/Spåndammen (FRI) Karbidslam från tillverkning av acetylengas 
(Svenska Stålpressnings AB), enligt vissa uppgifter också annat avfall. Läge: Nära Fritsatorpet, 
ett par km nordväst om Olofström (X6240400 Y1418630). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: ca 
1958 till 1962. Övrigt: Deponin ligger i och vid en göl inom Halens naturreservat. Gölens vatten 
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är nu klart, men slam är ännu väl synligt på marken och i en bäck. Slammet fungerar som 
kalkning, troligen låg miljörisk. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Gränum, vägen mot Rislycke (GRI) Avfallsupplag på enskild mark eller allmänning, troligen 
allmänt använt av boende i Gränumsområdet. Avslutat genom hälsovårdsnämndens försorg. 
Läge: Förmodligen en grusgrav på västra sidan av Rislyckevägen, strax söder om avtagsvägen 
mot Orbacken. Storlek: Troligen 800–1 500 m2. Driftstid: Till 1956, okänt hur länge den då hade 
använts. 
 

Olofströms kommun                  B. Troligen inte kommunalt ansvar 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 0 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 2 
Ännu inte klart lokaliserade 2 

Totalt 4 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Vilshult, Union barkdeponi B (UBB) Deponi för bark och sågverksavfall. Läge: Vid 
Lindellagården i Kullan, Vilshult (X6248000 Y1418030). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1974–
1976. Övrigt: Fastigheten har under en period efter driftstiden ägts av Olofströms kommun, men 
är nu åter privat. I kartering av äldre avfallsupplag 1984 noterades att avslutning inte hade gjorts 
på det sätt som angavs vid dispensansökan hos länsstyrelsen och i deras medgivande till 
undantag från tillstånd. Placerad i grupp 3 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 
Volvo slamdeponi (VSL) Inhägnad deponi för slam från Volvos reningsverk samt slam från 
betning/avfettning. Slammet varvat med kalk. Läge: Någon km norr om övre fabriken (X6242700 
Y1419730). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: 1975–1984. Övrigt: Ligger i skogsmark. Deponin 
består av två bassänger med gjutna väggar och öppen, dränerad botten täckt/tätad med 
karbidslam. Vid avslutning täcktes med grus, plast och jord. Enligt uppgift (2006) utför Volvo 
årlig provtagning. Placerad i grupp 2 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Vilshult, Union barkdeponi A (UBA) Deponi för bark och sågverksavfall. Läge: Vid Långasjön, 
förmodligen på sågverkets område norr om sjön. Storlek: Troligen något tusental kvadratmeter. 
Driftstid: Fanns i användning 1973 och troligen till 1974, okänt hur lång tid dessförinnan. 
 
Olofström, Sörtorpet (SÖR) Enskild soptipp för ”Brukets” bostadsområde. Läge: I närheten av 
bostadsområdet Sörtorpet (Granvägen). Storlek: Troligen något hundratal kvadratmeter. 
Driftstid: Användning förbjöds 1958, okänt hur länge den då hade använts. 
 
 



  
 

 

 

14 (21) 
 
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER 

2018-05-16 

 

 

 

 



  
 

 

 

15 (21) 
 
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER 

2018-05-16 

 

 

 

Sölvesborgs kommun           
A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis) 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 13 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 7 
Ännu inte klart lokaliserade 1 

Totalt 21 
 

MIFO fas 1 genomförd 
 
Sölve grustag (SÖG) Soptipp med förbränningsugn. Allt slags avfall från hushåll, industrier och 
andra verksamheter. Läge: Sydöstra delen av grustaget i Sölve, ca 250 m väster om 
Siretorpsvägen (X6214130 Y1425930). Storlek: ca 9 000 m2. Driftstid: 1963–1973. Ugnen 
användes även senare. Övrigt: Söder och öster om deponin betesmark, skog och 
småhusbebyggelse. Åt norr och väster ligger grustaget, ca 6 m djupt och med ett par täktsjöar, 
den ena nära deponin. Den avslutade deponin används nu inte till något. Byggnaderna på 
platsen är förfallna. Riskklass 1 enligt MIFO fas 1. 
 
Norje (NOR) Soptipp för Norje, Möllebjörke och Pukavik. Allt slags avfall, troligen mest 
hushållssopor. Läge: Strax nordnordväst om Norje (X6223220 Y1428880). Storlek: ca 6 000 m2. 
Driftstid: 1956–1972. Övrigt: Tidigare sandtag, ca 3½ m djupt. Ligger i jordbruksområde nära 
Västra Orlundsån. Deponin delvis trädbevuxen, används i övrigt av markägaren för tillfällig 
uppläggning av jordbruksprodukter. Deponin berörs delvis av E22: ans nya sträckning. 
Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 
 
Mjällby, Tallparken/Torrahem/Hagalund (TAL) Allmän avstjälpningsplats, tidvis med 
brännbox. Hushålls-, jordbruks- och industriavfall. Läge: Sydost om korsningen Stibyvägen-
Tejnabacksvägen (X6211970 Y1430330). Storlek: Max 15 000 m2, troligen mindre. Driftstid: 
1953–1961, därefter rena fyllnadsmassor. Övrigt: Tidigare grustäkt. Området nu delvis 
trädbevuxet, ingen särskild användning. Planerad ny sträckning kan beröra deponin. Riskklass 
2 enligt MIFO fas 1 (WSP 2005). 
 
Sölvesborg, Innerhamnen (INH) Allmän avstjälpningsplats/sopstation. Allt slags avfall från 
hushåll, industrier och verkstäder. Läge: Södra delen av innerhamnen (X6213840 Y1423840). 
Storlek: ca 14 600 m2. Driftstid: 1920-ca 1972. Från 1963 officiellt endast schaktmassor, 
byggavfall etc. Övrigt: Deponins överyta bara ett par meter över vattnet men mäktigheten 
betydande, eftersom avfall och täckmaterial trängt långt ner i bottensediment. Lantmännens 
anläggning delvis på deponiområdet. I övrigt förekommer uppläggning av asfalt, jordmassor, 
betong etc. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 
 
Sölvesborg, Slottet (SLO) Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. 
Begränsad eldning, men dokumenterat dålig ordning. Läge: Strax öster om slottsruinen 
(X6214810 Y1424760). Storlek: ca 11 000 m2. Driftstid: 1952–1967. Övrigt: Deponin bildar en 
udde i Sölvesborgsviken. Överytan öppen gräsbevuxen mark med träd utefter sidorna. 
Strandzon med täta vassruggar. Slottsudden används som strövområde och för 
utomhusevenemang. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 
 
Gammalstorp, Skvaltan (SKV) Soptipp för västra delen av Gammalstorps kommun. Mest 
hushålls- och trädgårdsavfall. Läge: Väster om Ryedalsvägen, ca 500 m norr om vägskälet vid 
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Hålabäck (X6222160 Y1426680). Storlek: Enligt ursprungligt arrendeavtal 600 m2 – ser ut att 
vara ca 1 500 m2. Driftstid: 1963–1971. Övrigt: Den kommunala deponin nu täckt av växtlighet. 
Viss avfallsdeponering inom området har förekommit efter att den kommunala deponin 
avslutats. Sandtäkten utnyttjas ännu. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Getabjär (GET) Soptipp/sopstation. Allt slags avfall från hushåll och verksamheter. Läge: På 
Getabjär, ca 1½ km sydväst om Hörvik (X6211820 Y1434080). Storlek: ca 40 000 m2. Driftstid: 
1961–1981, bygg- och trädgårdsavfall något längre. Övrigt: Tidigare grus-/sandtäkt. Deponin 
ligger mellan två bergshöjder och sträcker sig nerför en sluttning mot slättlandet. Omgivningen 
betesmark, jordbruksmark och skog. Uppsamling och behandling av lakvatten. Sopstationens 
byggnader rivna. Inom deponiområdet ligger Getabjär industrideponi (GIN). Invid deponin finns 
anläggning för mellanlagring av minkspillning samt containrar för minkkroppar. Riskklass 3 
enligt MIFO fas 1. 
 
Getabjär industrideponi (GIN) Metallhydroxidslam från Mjällbyverken. Läge: Inom deponin 
Getabjär/GET (X6211810 Y1434020). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1974–1983. Övrigt: Två 
betongbassänger med avrinning till stora deponins lakvattensystem. Anläggningen täckt för att 
hindra inträngning av vatten. Avrinning upphörde på 1990-talet och kontrollprogram har 
avslutats. Deponin utgör ”förvaring av farligt avfall”, inte ”förorenat område”. Obetydlig miljörisk 
så länge täckningen förblir intakt. Industrideponin ingår i MIFO fas 1 för den stora deponin 
Getabjär (GET). 
 
Hörvik, Hosaby 3 (HO3) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Avfall från boende och 
verksamheter i Hörviksområdet. Läge: ca 500 m sydväst om Hörviks skola, strax söder om 
korsningen Hjälmvägen-Bollvägen (X6212460 Y1434130). Storlek: ca 2 800 m2. Driftstid: 1948–
1958. Övrigt: I området finns minkfarmar och en mindre träindustri. Vid avstjälpningsplatsens 
stängning 1958 sanerades platsen. Senare har deponering skett av kasserad keramisk 
elutrustning från IFÖ-verken. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Torsö (TOR) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Väster om hamnbassängen i 
Torsö (X6208460 Y1427790). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: I kommunens regi från 1961, oklart 
hur länge, troligen en bit in på 1970-talet. Övrigt: Platsen har senare använts för uppläggning av 
båtar. Av deponin syns ingenting. Länsstyrelsen skeptisk till planerad campingplats på området, 
med hänsyn till markföroreningar orsakade av båtunderhåll. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Västra Näs (VNÄ) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: På liten udde i norra delen 
av Västra Näs (X6211320 Y1423890). Storlek: ca 400 m2. Driftstid: Troligen åtminstone sedan 
1950-talet. I kommunens regi 1961–1966, då också brännbox fanns uppställd. Spår av fortsatt 
avfallshantering inklusive eldning observerades 2007. Övrigt: I området tilläggsplatser för 
småbåtar. Deponiområdet nu till större delen gräsbevuxet. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Sölvesborg, Oxen (OXE) Allmän avstjälpningsplats för östra delen av Sölve socken. Grävda 
gropar i beteshage nära stranden vid Sölvesborgsviken. Nya gropar togs upp efter hand och de 
tidigare täcktes med den uppgrävda jorden. Troligen endast avfall från hushåll och mindre 
verksamheter. Läge: På udde i Sölvesborgsviken, i förlängningen av Stafettvägen (X6214840 
Y1425380). Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1945–1952. Övrigt: Omgivningen utgörs 
av lövskog och strandzon med täta vassruggar. Svårt att se var deponigroparna ligger. 
Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
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Valje, Klintabacken (KLI) Allmän avstjälpningsplats för västra delen av Sölve socken. Troligen 
mest hushållsavfall. Läge: ca 200 m nordväst om Grönadal eller 250 m öster om vägkröken i 
Valje (X6215580 Y1422220). Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: I kommunal regi från 1945, 
eventuellt även tidigare. Okänt hur länge – åtminstone till 1952, förmodligen till 1970-talet eller 
längre. Övrigt: Ligger i skogsbacke invid jordbruksmark. Det mesta av deponin övertäckt och 
bevuxet. På en plats ses ännu avfall ligga öppet. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Hanö (HAN) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Nära stranden, ca 500 m norr om 
hamnen (X6209950 Y1439490). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: Officiellt 1972–1983. Fortsatt 
avfallseldning konstaterad 2006. Övrigt: Omgivningen består av omväxlande öppen mark och 
snårig växtlighet. På platsen finns nu Hanös avloppsreningsverk. Placerad i grupp 4 vid 
kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 
Hällevik (HÄL) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: En udde vid slutet av 
Strandvägen, nära ”källan” och i höjd med södra hamnpiren (X6209450 Y1430750). Storlek: 
1 200–1 500 m2. Driftstid: Slutet av 1940-talet till 1963, eventuellt även tidigare. Övrigt: 1960 
utfördes visst saneringsarbete med grävmaskin. Den avslutade deponin utgör en gräsbevuxen 
upphöjning. 
 
Sölvesborg, Glasbruket (GLA) Glaskross och annat glasbruksavfall deponerades i 
strandområde. Senare övertäckt med sten och jordmassor. Troliga föroreningar bl.a. bly och 
arsenik. Läge: Nordost om Sölvesborgs reningsverk, under och på ömse sidor av Thure 
Carlssons väg (X6213580 Y1423670). Storlek: Troligen några tusen kvadratmeter. Driftstid: Ett 
antal decennier fram till början av 1970-talet. Övrigt: Nu industrimark, vägområde och 
fritidsområde med små stugor. Länsstyrelsen utreder glasbruket som förorenat område och 
kommer då även att inventera deponin, eftersom den ligger i direkt anslutning till 
glasbruksområdet. 
 
Sölvesborg, Hjortakroken/Tivoli (HJK) Soptipp för renhållningsverket, även tillgängligt för 
vem som helst. Mest hushållsavfall, men troligen en del verksamhetsavfall. Läge: Från 
vändplanen vid Hjortakroksskolan, solfjädersformat område mot villorna vid Ekorrstigen 
(X6215420 Y1423800). Storlek: Troligen 3 000–4 000 m2. Driftstid: 1937–1949. Övrigt: 
Omgivningen utgörs av bebyggelse, gatumark och skog. Placerad i grupp 4 vid kartering av 
nedlagda avfallsupplag 1984. 
 
Mjällby, Hörby nr 5 (HÖ5) Allmän avstjälpningsplats. Troligen brännbox 1950–1953. Läge: 
Söder om Hälleviksvägen, ett par km nordväst om Mjällby (X6214510 Y1427500). Storlek: ca 2 
400 m2. Driftstid: I kommunal regi 1944–1953, tidigare under byamännens ansvar. På senare tid 
deponering av sten och jord. Övrigt: Gammal lertäkt i jordbruksområde. Platsen omges av 
trädridåer och buskage, utom mot vägen. Nu uppläggning av sten, jord och växtmaterial från 
jordbruk och handelsträdgård. 
 
Istaby (IST) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Avfall från hushåll och jordbruk, även 
mycket sten. Läge: Västra sidan av Torsövägen, ca 400 m söder om korsningen i Istaby 
(X6210650 Y1427910). Storlek: drygt 2 000 m2. Driftstid: 1952 till (förmodligen) 1969. Övrigt: 
Tidigare täktområde, 2½ m djup grop. Ligger i sluttning från skogklädd höjd mot jordbruksmark. 
I omgivningen villafastigheter och gammal pestkyrkogård. På deponiområdet ligger en enkel 
lekplats. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
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Lörby (LÖR) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Vid idrottsplatsen i Lörby, 
tennisplanen mellan de båda fotbollsplanerna (X6216600 Y1431250). Storlek: Troligen ca 1 000 
m2. Driftstid: Kommunen hade brännbox på platsen 1950–1964, men avfallsdeponering lär ha 
pågått före 1950. Övrigt: Tidigare grus-/sandtäkt. I omgivningen småhusbebyggelse. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Nogersund (NOG) Allmän avstjälpningsplats, mer eller mindre kommunal. Förmodligen ingen 
brännbox, men omfattande öppen eldning. Läge: I det utfyllda området utmed östra piren i 
Nogersunds hamn. Storlek: Svårbedömt pga överlappande ”tippar” och utfyllnad. Driftstid: 
Officiell driftstid kan inte fastställas. Kommunen avsåg 1945 att inrätta allmän avstjälpningsplats 
i Nogersund, men hade ännu inte gjort det 1956. Troligen var avstjälpningsplatsen ”kommunal” 
från 1957 till 1961, då Getabjär öppnade. Eldning och deponering av avfall inom området har 
pågått åtminstone sedan 1940-talet och fortsatt mer eller mindre till nutid. Övrigt: På 1940-talet 
fanns bara en liten utfyllnad vid pirens början, nu omfattar utfyllnaden drygt 20 000 m2. 
 

Sölvesborgs kommun                   B. Troligen inte kommunalt ansvar 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 0 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 5 
Ännu inte klart lokaliserade 2 

Totalt 7 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Djupekås (DJU) Del av grustag, där många slags avfall tippats och eldats. Bl.a. nämns 
byggavfall, färg, plastavfall och gummi (däck m.m.). Läge: Sydligaste delen av större grustag, 
ca 800 m norr om Djupekås. Deponin ligger direkt till vänster om vägen ner till grustaget 
(X6217110 Y1432030). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: 1970/1980-talet. Övrigt: Avfallet har täckts 
över och växtlighet etablerats på platsen. 
 
Sandbäck, Möllekullavägen (SMÖ) Utfyllnad i ca 4 m hög slänt mot åkermark. Okänt i vilken 
omfattning avfall ingår, men inslag av annat än rena massor har noterats. Läge: Öster om 
Möllekullavägen, ca 400 m norr om Örlyckevägen (X6227320 Y1427000). Storlek: Utfyllnad ca 
6 000 m2. Driftstid: Okänt när utfyllnaden påbörjats. Jordmassor, stubbar och trädgårdsavfall 
tillförs ännu (2007) och viss nedskräpning ser färsk ut. 
 
Mjällby, Bolsabacken (BOL) ”Stentipp” i tidigare grustäkt, som också fungerat som 
branddamm. Deponerat material sägs utgöras av sten, jord, betong, stubbar och 
trädgårdsavfall. Läge: Sydost om korsningen Listervägen-Bolsabackvägen (X6212780 
Y1431920). Storlek: ca 6 000 m2. Driftstid: Från 1950-talet tills nyligen. Enligt uppgift 2006 är 
avslutning och justering på gång. Övrigt: Deponins överyta någon meter över omgivande mark. I 
omgivningen jordbruksmark, skog och bostadshus. 
 
Siretorp (SIR) ”Spontantipp” i tidigare sandtag. Förr diverse avfall och skrot, på senare år mest 
trädgårdsavfall. Läge: ”Trekanten”, samfällighet mitt emot bygdegården (X6213170 Y1426290). 
Storlek: Drygt 1 000 m2. Driftstid: Från 1950-talet. Fortfarande sporadisk tippning. Övrigt: Utgör 
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ännu en sänka, någon meter lägre än omgivningen. Området bevuxet med träd och buskar, 
ganska snårigt. Upprensning ska inte ha förekommit, så gamla kylskåp m.m. ligger kvar i 
marken. 
 
Stiby (STI) Tipp för sten och jordmassor använd av traktens lantbrukare. Troligen också en del 
maskinskrot och annat avfall. Läge: Väster om korsningen Stibyvägen-Haveliden (X6210460 
Y1429680). Storlek: Drygt 3 000 m2. Driftstid: Troligen de senaste 50 åren, nu i huvudsak 
avslutad. Övrigt: Utfyllnad av ganska brant slänt i skogsparti. I omgivningen bostadshus och 
jordbruksmark. Uppläggning av trädgårdsavfall förekommer. Placerad i grupp 4 vid kartering av 
nedlagda avfallsupplag 1984. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Sölvesborg, Sölve 23, bakom militärförrådet (S23) Privat avstjälpningsgrop. Inga uppgifter 
om vilket slags avfall som deponerats. Läge: ”Väster om riksväg 4, bakom militärförrådet, mark 
tillhörande Sölve 23:1” (beskrivning 1961). Dåvarande riksväg 4 är nu Sölvevägen, och det 
enda kända militärförrådet ligger på södra delen av nuvarande fastigheten Sölve 15:3. Storlek: 
Troligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: Användning förbjöds 1961, okänt hur länge den 
då hade pågått. Övrigt: Lär ha avslutats av kommunen, trots att det inte förelåg kommunalt 
ansvar. 
 
Sölvesborg, Sölve, nuv fsth Sölve 15:3 (SÖL) Enligt tidigare uppgifter skulle det på 1950-talet 
ha funnits en deponi för hushållsavfall och latrin vid nuvarande DFDS parkeringsplats. Inga 
belägg har påträffats under aktuell inventering. Däremot har det framkommit att en skrotfirma 
slängde diverse oanvändbart material i en grop, som senare övertäcktes. Läge: Inom SEVAB:s 
eller DFDS verksamhetsområde vid Åkarevägen. Storlek: Okänt, troligen ett hundratal 
kvadratmeter. Driftstid: 1950/60-talet. Övrigt: Hela det aktuella området nu bebyggt eller 
asfalterat. På den asfalterade ytan finns ett lägre parti, som kan tyda på sättningar i marken, 
och möjligen är platsen för deponin. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 
1984. 
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För ytterligare uppgifter angående de nedlagda deponierna 

hänvisas till respektive kommun. 
 

 
 

 


