Bilaga 3 – Nedlagda deponier

1

Kungsparkens avfallsupplag
Avfallsupplag för Tranås mellan ca
1930 och 1957

2

Romanäs avfallsupplag, norra och
södra
Avfallsupplag för Romanäs
sanatorium mellan 1907 och ca 1960

Fastighet: Tranåskvarn 1:1, kommunägd
Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1:
2013)

Fastighet: Romanäs 1:7, kommunägd

Planerad åtgärd: Provtagning enligt
kontrollprogram. Vidta försiktighet vid
markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.

Planerad åtgärd: Borttagning av stort avfall på ytan.
Vidta försiktighet vid markanvändning. Naturvägar bör
anläggas med skyddsavstånd till deponierna.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt
med i huvudsak sand, bevuxet med gräs samt
enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser
upprättades 1996. Upplaget digitaliserades från
primärkartan 2014. Nytt kontrollprogram
fastställdes 2016 och en utvidgad analys
genomfördes 2017.

Genomförda åtgärder: Upplaget är delvis övertäckt.
Täckningen är bevuxen. Upplaget mättes in 2014.

Placering: Nära Lillån mellan Spolgatan och
bostadsområdet Diplomaten i Tranås stad. Bollplan
och en spontanidrottsplats finns på området.

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)

Placering: Två avfallsupplag i Romanäs, inom
Romanäs naturreservat. Den norra deponin finns i en
ravin i skogen och den södra i ett stenröse intill
betesmark. Den södra är äldst och den norra började
användas omkring 1930-1940.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
medicinflaskor och skrot.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
industriavfall.

3

Kvillornas avfallsupplag
Avfallsupplag för Gripenberg från
ca 1925 till 1960

4

Källås avfallsupplag
Avfallsupplag för Tranås mellan 1957
och 1963

Fastighet: Vätinge 3:3 m.fl. privatägda

Fastighet: Junkaremålen 2:1, kommunägd

Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1:
2013)

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)

Planerad åtgärd: Fältbesök och inmätning.
Upplaget och dess närmaste omgivning bevaras
intakt.
Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt
och täckmassorna är bevuxna.
Placering: Nära Svartån vid gamla fåran av
Dryllån.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
jordbruksavfall.

Planerad åtgärd: Provtagning enligt
kontrollprogram. Vidta försiktighet vid
markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.
Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med i
huvudsak sand, bevuxet med gräs samt enstaka buskar
och träd. Områdesbestämmelser upprättades 1996.
Upplaget mättes in 2014. Nytt kontrollprogram
fastställdes 2016.
Placering: Nära Källås bostadsområde i nedlagd
grustäkt. Ligger inom Illerns naturreservat och en
bågskyttebana finns på området.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
industriavfall.
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Kungsparkens avfallsupplag
Avfallsupplag för Tranås mellan ca
1930 och 1957

Romanäs avfallsupplag, norra och
södra
Avfallsupplag för Romanäs
sanatorium mellan 1907 och ca 1960

Fastighet: Tranåskvarn 1:1, kommunägd
Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1:
2013)

Fastighet: Romanäs 1:7, kommunägd

Planerad åtgärd: Provtagning enligt
kontrollprogram. Vidta försiktighet vid
markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.

Planerad åtgärd: Borttagning av stort avfall på ytan.
Vidta försiktighet vid markanvändning. Naturvägar bör
anläggas med skyddsavstånd till deponierna.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt
med i huvudsak sand, bevuxet med gräs samt
enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser
upprättades 1996. Upplaget digitaliserades från
primärkartan 2014. Nytt kontrollprogram
fastställdes 2016 och en utvidgad analys
genomfördes 2017.

Genomförda åtgärder: Upplaget är delvis övertäckt.
Täckningen är bevuxen. Upplaget mättes in 2014.

Placering: Nära Lillån mellan Spolgatan och
bostadsområdet Diplomaten i Tranås stad. Bollplan
och en spontanidrottsplats finns på området.

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)

Placering: Två avfallsupplag i Romanäs, inom
Romanäs naturreservat. Den norra deponin finns i en
ravin i skogen och den södra i ett stenröse intill
betesmark. Den södra är äldst och den norra började
användas omkring 1930-1940.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
medicinflaskor och skrot.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
industriavfall.

5

Sommens avfallsupplag, östra och
västra
Avfallsupplag för Sommen från
1930-talet till 1967

6

Linderås avfallsupplag
Avfallsupplag för Linderås från
1940-talet till 1967

Fastighet: Finnanäs 6:6, privatägd

Fastighet: Grytbäcken 2:1, kommunägd och Rockebro
7:1, privatägd

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1:
2013)

Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1: 2013)

Planerad åtgärd: Vidta försiktighet vid
markanvändning.

Planerad åtgärd: Vidta försiktighet vid
markanvändning.
Genomförda åtgärder: Upplagen är övertäckta och
täckmassorna är bevuxna. Områdesbestämmelser
upprättades 1996. Upplagen mättes in 2015.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt
och bevuxet med gräs, buskar och träd.
Områdesbestämmelser upprättades 1998.
Upplaget mättes in 2014.

Placering: Två närliggande avfallsupplag i
skogsområde strax utanför Sommens tätort i nordvästlig
riktning. Den östra deponin är äldst medan den västra
började användas omkring 1940-1950-talet.

Placering: I ett gammalt grustag i Finnanäs
mellan två åkrar. Ligger inom
vattenskyddsområde för Finnanäs
reservvattentäkt.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
industriavfall.

Deponerat avfall: Hushållsavfall samt avfall
från jordbruk med inslag av industriavfall.
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Kungsparkens avfallsupplag
Avfallsupplag för Tranås mellan ca
1930 och 1957

Romanäs avfallsupplag, norra och
södra
Avfallsupplag för Romanäs
sanatorium mellan 1907 och ca 1960

Fastighet: Tranåskvarn 1:1, kommunägd
Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1:
2013)

Fastighet: Romanäs 1:7, kommunägd

Planerad åtgärd: Provtagning enligt
kontrollprogram. Vidta försiktighet vid
markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.

Planerad åtgärd: Borttagning av stort avfall på ytan.
Vidta försiktighet vid markanvändning. Naturvägar bör
anläggas med skyddsavstånd till deponierna.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt
med i huvudsak sand, bevuxet med gräs samt
enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser
upprättades 1996. Upplaget digitaliserades från
primärkartan 2014. Nytt kontrollprogram
fastställdes 2016 och en utvidgad analys
genomfördes 2017.

Genomförda åtgärder: Upplaget är delvis övertäckt.
Täckningen är bevuxen. Upplaget mättes in 2014.

Placering: Nära Lillån mellan Spolgatan och
bostadsområdet Diplomaten i Tranås stad. Bollplan
och en spontanidrottsplats finns på området.

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1: 2013)

Placering: Två avfallsupplag i Romanäs, inom
Romanäs naturreservat. Den norra deponin finns i en
ravin i skogen och den södra i ett stenröse intill
betesmark. Den södra är äldst och den norra började
användas omkring 1930-1940.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
medicinflaskor och skrot.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
industriavfall.

7

Duvebo avfallsupplag
Avfallsupplag för Duvebo mellan
1956 och 1967

Fastighet: Fotsjö 1:11, privatägd
Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1: 2013)
Planerad åtgärd: Borttagning av stort avfall på ytan.
Vidta försiktighet vid markanvändning.
Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och
bevuxet med gräs, buskar och enstaka träd.
Områdesbestämmelser upprättades 1996. Upplaget
mättes in 2014.
Placering: I en brant i ett skogsområde, strax norr om
Duvebo.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
jordbruksavfall.

8

Adelöv avfallsupplag
Avfallsupplag för Adelöv mellan
1963 och 1967

Fastighet: Adelöv 6:23, privatägd
Riskklass: Liten risk, klass 4 (enligt MIFO 1:
2013)
Planerad åtgärd: Vidta försiktighet vid
markanvändning.
Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt
och täckmassorna är bevuxna.
Områdesbestämmelser upprättades 1996.
Upplaget mättes in 2014.
Placering: I en brant i ett skogsområde, ca 1,5 km
norr om Adelövs kyrkby.
Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
jordbruksavfall.
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9

Aspa avfallsupplag
Avfallsupplag för Tranås mellan
1963 och 1967

10

Rasslefalls avfallsupplag
Avfallsupplag för Rasslefalls såg
mellan ca 1919 och 1974

Fastighet: Smörstorp 1:9, privatägd

Fastighet: Grytbäcken 3:7, privatägd

Riskklass: Måttlig risk, klass 3 (enligt MIFO 1:
2013)

Riskklass: Mycket stor risk, klass 1 (enligt
huvudstudie)

Planerad åtgärd: Provtagning enligt
kontrollprogram. Vidta försiktighet vid
markanvändning. Bebyggelse bör undvikas.

Planerad åtgärd: Finansieringsfrågan behöver lösas
för att sen planera för en sanering.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med
i huvudsak sand och grus, beväxt med gräs samt
enstaka buskar och träd. Områdesbestämmelser
upprättades 1996. Upplaget mättes in 2015. Nytt
kontrollprogram fastställdes 2016.
Placering: I gammal grustäkt på Aspa gård, ca 3 km
sydost om Tranås stad. Marken används delvis som
jordbruksmark.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och
täckmassorna är bevuxna. Ansvarsutredning togs fram
2010 och uppdaterades 2018. Huvudstudie klar 2014.
Placering: Nära sjön Sommen i Sommens tätort, vid
Sommens camping. Avgränsningen är osäker.
Deponerat avfall: Bark med inslag av industriavfall.

Deponerat avfall: Hushållsavfall med inslag av
industriavfall.

11

Gripenbergs gjuteriupplag
Avfallsupplag för Gripenbergs
gjuteri mellan 1900 och 1980

12

Kungshults avfallsupplag
Avfallsupplag för Tranås
Skinnberederi mellan 1975 och 1981

Fastighet: Vätinge 1:63 och 1:114, privatägda

Fastighet: Kungshult 1:5, privatägd

Riskklass: Stor risk, klass 2 (enligt MIFO 1: 2013)

Riskklass: Stor risk, klass 2 (enligt huvudstudie)

Planerad åtgärd: Ansvarsutredning.

Planerad åtgärd: Provtagning enligt
kontrollprogram. Täckskikt ska bevaras intakt.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt och
täckmassorna är bevuxna.
Placering: I Gripenberg på gjuteritomten och på
angränsande åker.
Deponerat avfall: Uppkommande avfall från
gjuteriet, främst sand från gjutformar men också
stoft, slagg och oljeavfall.

Genomförda åtgärder: Upplaget är övertäckt med
lera och morän, täckningen är sparsamt bevuxen.
Områdesbestämmelser upprättades 1998.
Ansvarsutredning och åtgärdsutredning/huvudstudie
framtagen 2003. Kontrollprogram finns.
Placering: I ett nedlagt stenbrott i Kungshult, ca 5
km nordväst om Tranås stad.
Deponerat avfall: Kromslam från dåvarande Tranås
Skinnberederi.
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13

Norraby kromslamdeponi
Avfallsupplag för Tranås
Skinnberedning mellan 1982 och 1999

14

Norraby deponi
Avfallsupplag för Tranås
kommun mellan 1967 och 2008

Fastighet: Norraby 3:1, kommunägd

Fastighet: Norraby 3:1, kommunägd

Riskklass: Mindre känslig markanvändning, MKM

Riskklass: -

Planerad åtgärd: Besiktning av skyddstäckning enligt
kontrollprogram.

Planerad åtgärd: Sluttäckning enligt
avslutningsplan. Provtagning enligt
kontrollprogram.

Genomförda åtgärder: Deponin är sluttäckt och
Länsstyrelsen godkände sluttäckningen 2014.
Kontrollprogram finns för efterbehandlingsfasen.
Lakvatten samlas upp i lakvattensystem för Norraby
deponi.

Genomförda åtgärder: Lakvatten samlas upp i
dammar. Avslutningsplan och kontrollprogram
finns. En fjärdedel av ytan har sluttäckts.

Placering: Avfallsupplag mellan Norraby deponi och
Norraby återvinningscentral, strax norr om Tranås stad.

Placering: I en mosse med omgivande
lakvattendiken i Norraby, strax norr om Tranås
stad. Ligger intill Norraby avfallsanläggning.

Deponerat avfall: Kromslam från Tranås
Skinnberedning och dåvarande Tranås Skinnberederi.

Deponerat avfall: Hushållsavfall, industriavfall
och rötslam.

Gårdsdeponier
Det förekommer äldre små gårdsdeponier runt om i kommunen där det avfall som uppkom på gården
kastades till exempel i ett stenröse eller en brant. Fastighetsägaren ansvarar för att avfallet inte innebär skada
för människor, djur eller miljö.
Rekommenderad åtgärd: borttagning eller övertäckning av avfall som sticker upp på markytan.
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