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Bilaga 3 Avfallsanläggningar inom kommunen 
I denna bilaga beskrivs nuvarande avfallsanläggningar, återvinningscentraler och avslutade 

avfallsupplag i Valdemarsviks kommun. 

1.1 Avfallsanläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 

Valdemarsviks avfallsupplag 

I Valdemarsviks kommun finns en  omlastningsstation på Toverum och en återvinningscentral som är 

belägen i utkanten av Valdemarsviks tätort, cirka 2 km från centrala Valdemarsvik. Denna 

avfallsanläggning ägs och drivs av kommunen och öppnades 2014. 

På omlastningsstationen sker omlastning av brännbart hushålls- och verksamhetsavfall som sedan 

transporteras till en förbränningsanläggning. Återvinningscentralen tar emot källsorterade avfalls-

fraktioner, grovavfall och farligt avfall.  

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är återvinningscentralen klassificerad enligt följande 

verksamhetskoder för mellanlagring:  

C 90.40: ”Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden 

vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.” 

C 90.60: ”Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon 
där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 2. om mängden farligt 
avfall inte vid något tillfälle uppgår till: 
 

1. mer än 5 ton oljeavfall, 

2. mer än 30 ton blybatterier, 

3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

5. mer än 1 ton annat farligt avfall.” 

1.2 Avslutade avfallsupplag och nedlagda deponier 

I detta avsnitt presenteras information om de nedlagda deponierna som finns i Valdemarsviks 

kommun. 

Toverumsdeponin 

Toverumsdeponin togs i drift på 1960-talet och deponeringen av avfall upphörde helt till 

verksamhetsåret 2005. Avfall som deponerats är bland annat industriavfall, trädgårdsavfall, 

schaktmassor, slam, oljeförorenad jord. Efter 2005 sker ingen deponering i Valdemarsviks kommun. 

Toverumsanläggningen innefattade även en återvinningscentral till och med år 2014. Toverums ÅVC 

ersattes år 2014 med en ny ÅVC, enligt avsnitt 1.1. Sluttäckningen av Toverumsdeponin avslutades 

2016.  

Övriga nedlagda avfallsupplag 

Oavsett hur stort eller litet gamla avfallsupplag är så är det viktigt att kartlägga och riskbedöma dessa 

utifrån miljö och människors hälsa. Även ur ett historiskt perspektiv kan det vara viktigt att hinna 

med att utreda och kartlägga områden innan viktig information går förlorad.  

 



Avfallsplan 2022 – 2025 
Bilaga 3 – Avfallsanläggningar inom kommunen 

  2 

MINASA (Miljöskydd, Naturvård och samhällsplanering) genomförde 1984 en kartering av äldre 

avfallsupplag i Valdemarsvik. I tabell 1 redovisas en sammanställning av MINASA:s rapport gällande 

avslutade avfallsupplag. 

En kort kommentar till inventeringen är att den gjorts för mer än 30 år sedan. Det har hänt mycket 

inom lagstiftningen där miljöbalken har införts och nya krav har ställts upp. Det finns också en ny 

utarbetad metodik (MIFO) för att arbeta med inventering och riskbedömning. I äldre inventeringar är 

det även vanligt att man kan ha missat märgelgravar som utnyttjats för deponering eller äldre 

verksamhetsdeponier. På sikt borde det vara rimligt att utföra en ny inventering och riskbedömning 

efter nu gällande praxis. 

Tabell 1. Nedlagda avfallsupplag i Valdemarsviks kommun efter inventering utförd 1984. 

Nedlagd deponi Historisk aktivitet Kommentar 

LUND, 
VALDEMARSVIK 4:1 

Verksamheten startades cirka 
1930. Man har deponerat i 
huvudsak byggavfall, 
schaktmassor, diverse järnskrot 
och mindre mängder 
hushållsavfall. Mindre mängder 
kamikalieavfall från Lundbergs 
Läder har deponerats. Deponin 
lades ner omkring 1960. 

 

GRÄNNÄS, 
VALDEMARSVIK 5:20 
 

Verksamheten startades ca 
1930. I området finns två upplag 
med ca 200 meters mellanrum. 
Upplaget utefter strandlinjen 
utnyttjades av Lundbergs Läder, 
samt i viss mån av ett slakteri i 
området. Den ena delen av 
deponin utnyttjades för 
hushållsavfall och den andra för 
industriavfall samt specificerat 
farligt avfall. Deponin avslutades 
1966. 

Deponins 
stabilitetsförhållanden är 
otillfredsställande och en 
långsam spridning genom 
erosion av avfallsmassor 
pågår. Sanering av området 
ingick i projektet 
Valdemarsviken som pågick 
under 2013 och 2014. 

GÖTA LANTMÄN, 
LANTMÄNNEN 5-17 
 

Upplaget är förmodligen från 
1920‐talet. Troligtvis använ‐des 
deponin för hushållsavfall.  

Läckage av fenol har 
konstaterats även efter att 
upplaget har tätats. Prover 
har tagits i lakvattnet från 
deponin. 

SPÅNSKIVEFABRIKEN, 
VALDEMARSVIK 5:1 

Verksamheten påbörjades 1960. 
Deponin användes för träavfall 
från spånskivefabriken. Deponin 
återställdes i samband med att 
fabriken lades ner. Innan 
upplaget tätades konstaterades 
läckage av fenol. Deponin 
avslutades 1982. 

 

GRÄNNÄS, KÄGGLA 
1:9 

Verksamheten påbörjades runt 
1940. Deponin har 
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 huvudsakligen används för 
träavfall, bark och spån från 
spånskivefabriken och sågverket. 
Deponin är återställd och 
avslutades 1975. 

MOTORSTADION, 
VALDEMARSVIK 4:4 

Verksamheten påbörjades 
omkring 1930. Det har depone‐
rats läderavfall, gamla bilvrak, 
hushållsavfall och troligtvis en 
ouppskattad mängd spillolja. 
Deponin har täckts med spån 
eller barkavfall men ovanpå 
detta har lagts schakt‐massor. 
Lakvatten rinner genom 
upplaget. Missfärgat vatten har 
konstaterats. Deponin 
avslutades 1971. 

En undersökning 
genomfördes 1997. Då 
gjordes bedömningen att 
deponering klassificeras som 
”liten risk” med måttligt 
läckage av kväve. 

SHELL 
BENSINSTATION, 
VETET 1-3 OCH 
KORNET 1 

Upplaget är förmodligen från 
1920-talet. Här har industriavfall 
och diverse, icke specificerade 
mängder, farligt graveriavfall 
deponerats. 

 

GÅLLÖSA, GÅLLÖSA 
1:12 

Verksamheten påbörjades 
mellan 1970-1975. Upplaget är 
beläget i en före detta grustäckt. 
Det har huvudsakligen utnyttjats 
för byggnadsavfall och 
schaktmassor. Upplaget har även 
för så kallad vildtippning. 

 

ÄLGERUM, ASKEDAL 
1:18  

Verksamheten påbörjades 1960. 
På platsen, som är en före detta 
grustäckt, har det förekommit 
vildtippning av diverse 
grovavfall, järnskrot med mera, 
samt hushållsavfall. Även mindre 
mängder utarbetat säde och 
oljeavfall har deponerats. 
Området är iordningsställt och 
deponin avslutades 1974. 

 

GRÖNSTORP, 
GRÖNSTORP 2:1 

Verksamheten påbörjades 1965. 
Deponin har huvudsakligen 
använts för hushålls- och 
industriavfall. Inom området 
förekom avfallsförbränning. 
Upplaget är täckt och tätat. 
Deponin avslutades 1981. 

Förhållandena är 
tillfredsställande. 
Provtagning sker genom 
kontrollprogram. 

SÖDERHUS 1, 
GUSUM 5:260 

Verksamheten påbörjades i 
början av 1900-talet. Upplaget 
nyttjades av Gusums bruk, 
huvudsakligen för hushållsavfall 
och grovsopor.  

Deponin ingick i 
saneringsprojektet Gusum 
som avslutades 2016. 



Avfallsplan 2022 – 2025 
Bilaga 3 – Avfallsanläggningar inom kommunen 

  4 

SÖDERHUS 2, 
GUSUM 5:260 

Verksamheten påbörjades i 
början av 1900-talet. Upplaget 
har nyttjats för industriavfall från 
Gusums bruk. Deponin 
avslutades 1960. 

 

SÖDERHUS 3, 
GUSUM 5:260 

Verksamheten påbörjades runt 
1965. På denna lantbrukstipp 
deponerades mest hushållsavfall 
och grovavfall från Gusums 
lantbruk. 

Deponin ingick i 
saneringsprojektet Gusum 
som avslutades 2016. 

LUNDA, GUSUM 
6:159 

Verksamheten påbörjades runt 
1940. Hushållsavfall har 
huvudsakligen deponerats. 
Deponin avslutades runt 1960. 

 

NORR OM 
YXNINGENS 
STATION, GUSUM 
6:167 

Verksamheten pågick under 
1960-talet. Mest vildtippning. 
Deponin nyttjades för 
hushållsavfall, grovavfall samt 
skrotbilar. Deponin har också 
nyttjats av före detta Ringarums 
kommun. Tippen är av liten 
omfattning och är numera helt 
återställd. 

 

RINGARUMS 
TEGELBRUK, SÖRBY 
3:14 

Verksamheten påbörjades runt 
1930. Huvudsakligen har det 
deponerats byggavfall samt 
schaktmassor. Deponin har även 
använts av privatpersoner. 
Deponin avslutades 1960 och är 
numera väl täckt och 
iordningställd.  

 

NORR OM 
SKJUTBANAN 
RINGARUM, 
RINGARUMS 
PRÄSTGÅRD 1:1 

Verksamheten påbörjades 1930. 
Huvudsakligen har det 
deponerats hushållsavfall samt 
diverse skrot. Deponin 
avslutades 1960. 

 

ÅBÄCKSNÄS, 
ÅBÄCKSNÄS 4:1 

Verksamheten påbörjades 1950. 
Deponin är belägen i en före 
detta Grustäkt och har 
huvudsakligen använts för 
hushållsavfall. Deponin 
avslutades 1975. 

 

 

 


