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Plats och tid Rum Sandhemsalen, Mullsjö kommunhus 

 torsdagen den 12 april  2018  

 klockan 16.00 – 17:00 

 

  

Beslutande Bertil Engström (MP), ordförande                

 Christina Källström (MP) ers. för Helena Persson (C) 

 Leif Wangström (M)  ers. för Erik Johansson (M) 

 Kerstin Klasson (MP) ers. för Robert Larsson (S) 

                Johan Wållgren (KD) 

 Harriet Cajfeldt (S)  

 Joakim Lindblom (SD)  ers. för Ewa Johansson (SD)

   

    

 
Ej tjänstgörande ersättare  

och övriga närvarande 

Agneta Martinsson, förvaltningschef 

 Fredrik Suneson, administratör 
     

Utses att justera Christina Källström   Paragrafer: 23 - 27 
    

Ordförande ___________________________________________________ 
 

Justerare ___________________________________________________ 

 
Sekreterare ___________________________________________________ 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
 

Organ Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner 
 
 

Sammanträdesdatum 2018-04-12 
 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-17 Datum då anslaget tas ned 2018-05-09 
 

Protokollet förvaras på Miljönämndens arkiv 
 
 
 

Underskrift: ______________________________________________________________  
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  Dnr M-2018-250 

 

 § 23 Tertialuppföljning T1 2018 för nämndens verksamhet 

 
Beslut 

Miljönämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning 1, 2018 enligt  

bilaga 1. 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar tertialuppföljning 1, 2018 som är en ekonomisk 

bedömning för helåret och en sammanfattning av hittills utförda aktiviteter 

enligt nämndens verksamhetsplan för 2018.  

 

 
Bilaga: 

1. Tertialuppföljning 1, 2018  

 

 

Kopia till: 

Akten 

Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner 

Ekonomikontoren i Habo och Mullsjö kommuner 

Revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner 
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  Dnr M-2018-305 

  

 § 24 Föreläggande med vite om att undersöka avfallsupplag, in-

komma med uppgifter samt återställa mark på fastigheten, 

XX, Habo kommun 

 

Beslut 

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner beslutar med stöd av 26 kap , 9 

,14,22 och 26 §§ miljöbalken att förelägga XX (org nr. XX) , såsom 

verksamhetsutövare att: 

 

1. Vid vite av 20 000 kr senast den 18 maj 2018 till miljöförvaltningen i 

Habo och Mullsjö kommuner inkomma med ett förslag till 

provtagningsplan för provtagning av avfallsmassor på det i bilaga 1 

markerade området. Förslaget till provtagningsplan ska godkännas av 

miljöförvaltningen innan provtagning av avfallsmassorna får utföras.  

 

Förslaget till provtagningsplan ska framtagas i syfte att undersöka 

avfallsmassornas föroreningsinnehåll och som minst innehålla 

följande:  

 

 Förslag på provtagningspunkter för att undersöka 

föroreningsinnehållet i avfallsmassorna, förslaget bör omfatta 

provtagningspunkter för minst 5 samlingsprov.  

 

 Förslag på vilka ämnen som ska analyseras i proverna, förslaget 

på ämnen att analysera ska omfatta minst följande: 

 

PAH-L 

PAH-M 

PAH-H 

Alifater >C5-C16 

Alifater >C16-C35 

Aromater >C8-C10 

Aromater >C10-C16 

Aromater >C16-C35 

Bly 

Kadmium 

Koppar 

Zink 

Nickel 

BTEX 
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2. Vid vite av om 30 000 kr senast 4 veckor efter det att förslaget till 

provtagningsplan (enligt punkt 1 i detta beslut) godkänts av 

miljöförvaltningen utföra provtagning enligt godkänt förslag på 

provtagningsplan (se punkt 1 i detta beslut) och inkomma med en 

redovisning av genomförd provtagning till miljöförvaltningen för 

godkännande. Provtagningen ska utföras av en sakkunnig och 

oberoende provtagare och analys ska utföras av ett ackrediterat 

laboratorium.  

 

3. Vid vite av 200 000 kr senaste 4 veckor efter det att 

miljöförvaltningen godkänt redovisning av genomförd provtagning 

(enligt punkt 2 i detta beslut) slutföra återställning av marken på det 

markerade området (i bilaga 1) genom bortgrävning av de 

avfallsmassor (asfalt) som har lagrats samt använts för att fylla ut och 

anlägga väg och andra körbara ytor på det markerade området (enligt 

bilaga 1) på fastigheten XX i Habo kommun. Återställningen ska 

utföras på ett sådant sätt att växt- och djurlivet inte skadas. De 

bortgrävda avfallsmassorna ska lämnas till en godkänd mottagare eller 

användare. Arbetet med återställningen får inte påbörjas innan den 

inlämnade redovisningen av provtagningen har godkänts av 

miljöförvaltningen.  

 

4. Vid vite av 50 000 kr senast 4 veckor efter det att de bortgrävda 

massorna lämnats till en godkänd mottagare eller användare (enligt 

punkt 3 i detta föreläggande) inkomma med en redovisning till 

miljöförvaltningen som styrker att avfallsmassorna har lämnats till en 

godkänd mottagare eller användare enligt punkt 3 i detta beslut. 

 

Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

  

 
Ärende 

Efter att ha fått in ett klagomål gällande upplag av fräst asfalt så gjorde 

miljöförvaltningen den 21 mars 2018 en oanmäld inspektion på fastigheten 

XX i Habo kommun. Vid besöket observerades att asfaltsmassor, som frästs 

från asfalterad vägbana, hade lagts upp i ett upplag på fastigheten, samt att 

asfaltsmassor även hade lagts ut som en väg på fastigheten. Enligt XX 

(fastighetsägare till XX och bolagsman för XX) som miljöförvaltningen 

mötte på platsen så rör det sig om ca 3000 ton asfalt som frästs från riksväg 

26/47. Miljöförvaltningen meddelade XX vid detta tillfälle att den upplagda 

asfalten är att anse som ett avfall och att en  
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verksamhet av denna typ kräver en anmälan till miljöförvaltningen eller ett 

tillstånd från länsstyrelsen. Föroreningsinnehållet i asfalten är okänt enligt  

XX. Beroende på vilket föroreningsinnehåll som asfalten har så kan asfalten 

betecknas som icke-farligt avfall eller farligt avfall.  

 

Miljöförvaltningen meddelade XX att då ingen anmälan inkommit till 

miljöförvaltningen angående upplaget så är verksamheten med avfallsupplag 

(fräst asfalt) att anse som otillåten miljöfarlig verksamhet. XX har även varit i 

kontakt med miljöförvaltningen via telefon innan asfalten tillfördes 

fastigheten och då fått information av miljöförvaltningen om att den 

verksamhet (upplag av fräst asfalt och återvinning av fräst asfalt för 

anläggningsändamål) som han avsåg bedriva på sin fastighet kräver en 

anmälan till miljöförvaltningen eller ett tillstånd från länsstyrelsen.  

 

Miljöförvaltningen uppgav vid detta telefonsamtal även till XX att den 

aktuella fastigheten som XX avsåg att lägga upp fräst asfalt på (XX) var 

mycket olämplig för denna verksamhet samt att miljöförvaltningen inte 

kommer att kunna ge någon tillåtelse för denna verksamhet på fastigheten. 

 

Miljöförvaltningen har kontaktat länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 

Trafikverket i ärendet men ingen av dessa myndigheter har fått någon 

information angående asfaltsupplaget samt den asfalt som lagts ut som en väg 

på fastigheten. Miljöförvaltningen har fått information om att fräst asfalt 

också lagras och hanteras på XXs fastighet XX  

 

Miljöförvaltningen har även kunnat konstatera att upplaget av asfalt har skett 

inom strandskyddat område. Miljöförvaltningen har därför även kontaktat 

byggnadsnämnden i Habo kommun som är tillsynsmyndighet för strandskydd 

i Habo kommun.  

 

Miljönämnden fattade den 26:e mars 2018 beslut (dnr: M-2018-249-6) om 

förbud mot att tillföra asfaltsmassor, gräva bort asfaltsmassor eller utföra 

schaktarbeten i asfaltsmassor på fastigheterna XX och XX då det bedömes 

finnas risk för att fräst asfalt bortförs och läggs upp på andra fastigheter utan 

anmälan eller tillstånd och därmed innebär en risk för skada på människors 

hälsa eller miljön. Beslutet delgavs XX personligen 2018-03-26.  

 

Miljönämnden har därefter upphävt beslutet daterat 2018-03-26 och ärende nr 

2018-249-6,. Upphävande av beslutet har tagits med delegation i beslut DEL-

2018-99, ärende nr 2018-249-10, daterat 2018-04-12. 
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Motivering 

 

Användning av avfall för anläggningsändamål som innebär ringa risk ska 

anmälas till miljöförvaltningen. Om användningen innebär mer än ringa risk 

ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Att lägga upp asfaltsmassor som utgör 

avfall kan också räknas som deponering av avfall. Vägen och övriga körytor 

har anlagts med asfaltsmassor som utgör avfall och de har okänt 

föroreningsinnehåll. Då det rör sig om betydande mängder asfaltsmassor och 

den anlagda vägen går i skogsmark och delvis inom strandskyddat område, 

bedömer miljönämnden att användningen som lägst innebär ringa risk. 

 

Att lagra icke-farligt avfall i de mängder som är aktuellt i detta ärende kräver 

en anmälan till miljöförvaltningen. Om avfallet är att anse som farligt avfall 

så får lagring i de mängder som är aktuellt i detta ärende inte ske utan 

tillstånd från länsstyrelsen. Den aktuella platsen för asfaltsupplaget ligger XX 

Den närmste enskilda vattentäkten (djupborrad brunn) ligger ca 5 meter från 

asfaltsupplaget.  

 

Fräst asfalt är att anse som avfall (avfallskod 17 03 01* eller 17 03 02 enligt 

avfallsförordningen 2011:927) och kan innehålla föroreningar som bl.a. 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH), tungmetaller (ex. bly, zink, 

kadmium) samt alifatiska och aromatiska kolväten (petroleumprodukter). Vid 

upplag av fräst asfalt kan dessa föroreningar urlakas och spridas till mark och 

grund- och ytvatten. Enligt SGU:s jordartskarta består marken på platsen av 

den genomsläppliga jordarten sandig morän, samt att det i området är nära till 

berggrunden med ytligt berg i närområdet.  

 

Med avseende på detta anser miljönämnden att det finns fog för att förelägga 

XX om att utföra provtagning på tillförda asfaltsmassor, gräva bort 

asfaltsmassor och lämna massorna till en godkänd mottagare. Miljönämnden 

anser även att det finns fog för att föreläggandet ska gälla omedelbart då 

asfaltsupplaget bedöms innebära en risk för människors hälsa eller miljön.  

 

Miljönämnden anser att det är av stor vikt att asfaltsmassorna skyndsamt 

grävs bort och lämnas till en godkänd mottagare. Detta för att minimera 

risken att asfalten förorenar mark, grund- och ytvatten samt närliggande 

vattentäkter. Miljönämnden anser på grund av detta att det finns skäl för att 

föreläggandet ska meddelas med vite för att skydda människors hälsa eller 

miljön. 
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Lagrum 

 
Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet 

hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

 

I 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 

vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

 

I 1 kap, 10 § miljöprövningsförordning (2013:251) står att om det i fråga om 

en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. 

(miljöprövningsförordning) anges att anmälningsplikt gäller, får 

verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till 

tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket 

”anmälningsplikt C”. 

 

I 1 kap, 3 § miljöprövningsförordning (2013:251) står att om det i fråga om 

en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att tillståndsplikt 

gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan ett 

sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken. 

 

I 29 kap. 34 § och 35 § miljöprövningsförordning (2013:251) står när 

tillståndsplikt respektive anmälningsplikt  gäller för att återvinna icke-farligt 

avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten. 

 

29 kap. 21 § - 25 § miljöprövningsförordning (2013:251) beskriver när 

tillståndsplikt gäller för deponering av farligt och icke farligt avfall. 

 

29 kap. 48 § - 51 § miljöprövningsförordning (2013:251) beskriver när 

tillståndsplikt respektive anmälningsplikt gäller för lagring av farligt och icke 

farligt avfall. 

 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de 

förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska 

efterlevas. 

 

Av 26 kap 22 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller 

vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 

eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från  
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sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

 

Av 26 kap. 26 § miljöbalken framgår det att en tillsynsmyndighet får 

bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

Av 26 kap 14 § miljöbalken framgår det att beslut om förbud eller 

föreläggande enligt miljöbalken får förenas med vite. 

 

 

Hur man överklagar 

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Jönköpings län, se bilaga. 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:   
1. Karta över området med markering  

2. Hur man överklagar till länsstyrelsen 

3. Delgivningskvitto/Mottagningskvitto (skickas tillbaka till miljönämnden) 
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 § 25 Redovisning av delegationsbeslut  

   
Beslut  

Redovisning av delegationsbeslut nr 64-99, 2018 enligt delegationslistan. 

Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 
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 § 26 Information 

 

 

- Ekonomisk redovisning av miljönämndens verksamhet mars 2018 

- KF § 26/2018 - Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till  

Miljönämämnden 
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 § 27 Kurser och konferenser 

Inga kurser anmälda  

  

 


