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Avfallsupplag i Kinda 
En karta över äldre nedlagda avfallsupplag inom kommunen. Syftet med 
kartläggningen var att lokalisera avfallsupplag som innehöll industriavfall och eller 
hushållsavfall, registrera läget samt bedöma vad avfallsupplagen innebär för 
människors hälsa och miljön. År 2019, är 32 avfallsupplag registrerade och 
koordinatsatta. Nedlagda deponier kan utgöra risk för förorening av grund- och 
ytvatten och kan också vara en källa till utsläpp av växthusgaser i form av metangas. 
Alla deponiplatser har genomgått MIFO fas 1, som är en orienterande studie. Enligt 
allmänna råd bör bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö 
i första steget genomföras som en orienterande studie enligt Naturvårdsverkets 
rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden. Riskklassningen av 
områdena görs utifrån platsbesök samt tillgängliga uppgifter om verksamhet; vilka 
ämnen som hanterats, kartmaterial med mera. Ingen provtagning utförs i MIFO fas 1. 
Informationen om områdena sammanställs och bedöms med avseende på risk och 
tilldelas en riskklass mellan 1 – 4 där 1 =mycket hög risk och 4 =Liten risk.  

 

 
 
 

1. Adlerskog 
2. Björkfors 
3. Deponi – Lilla Lögefall 
4. Deponi – Brokullen 
5. Deponi – Egna hem 
6. Deponi – Flarka Horn 
7. Deponi – Fröåsa, Kisa 
8. Deponi – Föllingsö 
9. Deponi – Hagla, Björkfors 
10. Deponi – Kalvudden 
11. Deponi – Kättestorp 
12. Deponi – Nygårdens lertag 
13. Deponi – Olstorp 
14. Deponi – Sjöbo 
15. Deponi – Tävelstad 
16. Deponi – Ödäng 
17. Deponi – Tornhagsgränd 
18. Hycklinge sopstation 
19. Kindabetong AB 
20. Kättilstad Kyrktipp 
21. Långasjönäsfiberslamtipp 
22. Njölhults Såg 
23. Rimforsa sopstation 
24. Schedevi soptipp 
25. Sonebosågen 
26. Ydrefors sopstation 
27. Yxefalls sågverk 
28. Kinda Sågen 
29. Blomqvist såg 
30. Opphem såg 
31. Drabo såg 
32. Sofidel  
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Av de avfallsupplag inom Kinda kommun som är registrerade var det ett avfallsupplag 
som var förorenat med mest risk för påverkan på människor och miljö bedömda enligt 
Naturvårdsverkets metodik. Under år 2008 utfördes en sanering av det förorenade 
området inom Hackelområdet i Rimforsa. 

För övriga områden med hög riskklassning (se list nedan) enligt Naturvårdsverkets 
metodik pågår utredningar och huvudstudier. Beroende på resultat från dessa 
utredningar och huvudstudier kan det bli aktuellt med efterbehandlingsåtgärder.  

Objektnamn   Fastighet   Primär bransch 
Opphems såg    OPPHEM 6:1    Sågverk med doppning 
Kisa Sjön    HITTHEM; KISASJÖN   Sediment BKL 1 
Blomqvist trä AB  BJÄRKERYD 2:12  Sågverk med doppning 
Televerket Björkhult  ENNESBO 1:11   Träimpregnering 
Ljunghäll Kvartorpsfabrik HORNS-FALLA 1:18  Verkstadsindustri 

Övriga deponier med låg riskklassning bedöms för närvarande inte vara i behov av 
några ytterligare miljöutredande åtgärder då inget läckage till yt- eller grundvatten har 
kunnat konstateras. Kommande tillsynsprojekt, med ökad kunskap som följd, kan dock 
komma att medföra att gamla avfallsupplag som för närvarande klassas som liten risk 
åtgärdas för att minimera risk för miljön och människors hälsa. 

 


