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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 9 april 2019 kl 13.00-15.30 

Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif  Udéhn (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Tomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Tommy Thelin (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
Catarina Åkerblad (S) Tjänstgörande ersättare 
Kjell-Åke Gustavsson (C) Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Pernilla Nielsen (M) Ersättare 
Mattias Rydin (S) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Patrik Zaman Sweco §27 
Ingrid Håstad Sweco §27 
Åsa Furustam Miljöinspektör §27 
Anders Hultén-Olofsson Miljöinspektör §27 
Ingemar Lindsköld Miljöinspektör §28 
Per Jernevad Bygglovshandläggare §29 
Pia Ekström Bygglovshandläggare §§30-32 
Maarit Nikula Bygglovshandläggare §§33-34 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§35-38 
Malin Bengtsson Enhetschef bygg 
Annika Kjellkvist Miljö- och byggnadschef 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
Sara Johansson Praktikant 

Justerare Håkan Fernström 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 
 

Sekreterare  Paragrafer § 27 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Håkan Fernström  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-09 

Anslagsdatum 2019-04-09 Anslaget tas ner 2019-05-02 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 27                                                   Dnr 2019/00040  

Gullspång Björnemossen 3:54 - föreläggande om åtgärder efter 
brand i avfallslager  
Dnr: 2019.MBN285 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Recycling Husgärdet AB (org.nr. 
556258-0182) om följande åtgärder:  

 Det släckvatten som lagras i samtliga dammar på fastigheten Björnemossen 3:54 
(se bifogad karta) ska senast 2019-04-30 ha genomgått rening eller omhändertas 
på annat sätt. Reningen eller omhändertagandet ska vara godkänd av miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förena beslutet med ett vite på  
400 000 kronor. Detta beslut är fattat med stöd av Miljöbalken(1998:808) 26 
kap. 9, 14 §§ samt med hänvisning till Miljöbalken(1998:808) 2 kap. 2-3 §§.  

Avgiften för handläggningen av detta ärende har hittills uppgått till 15 timmar. 
Timtaxan är 758 kronor enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att sändas ut separat. 

Paragrafen justeras omedelbart.    .  

Bakgrund 

Recycling Husgärdet AB bedriver verksamhet med mellanlagring av avfall på 
fastigheten Björnemossen 3:54 i Gullspångs kommun. Det avfall som lagras klassas 
som bränslekross, med avfallskoderna 170201, 170202 och 170203 enligt 
Avfallsförordning (2011:927). Avfallet lagras i två byggnader på fastigheten. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg fick in ett larm den 10 februari om brand i 
byggnad. En brand hade då uppstått avfallet som lagras i den södra byggnaden på 
fastigheten. Släckvatten har samlats upp i grävda dammar och diken samt i 
containrar, uppställda på fastigheten Björnemossen 3:54 och grannfastigheten 
Björnemossen 3:44. Släckvattnet har återanvänts för brandsläckning genom att de 
renats till en renhetsnivå så att släckutrustningen fungerar med vatten och inte sätter 
igen på grund av partiklar i vattnet.   

Det släckvatten som behöver renas finns på fastigheterna Björnemossen 3:54 och 
Björnemossen 3:44. På fastigheten Björnemossen 3:54 finns det ca. 400-500 m3 
släckvatten fördelat i fem avskärmade dammar, se bifogad karta. 

I containrar på samma fastighet finns det ca 70 m3 släckvatten som har renats en 
gång genom ett reningsverk. På fastigheten Björnemossen 3:44 finns det åtta 
containers med 80 m3 orenat släckvatten. Detta beslut avser endast det släckvatten 
som är lagrat i dammarna på fastigheten.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 27 forts. 

Miljö- och byggnadsnämnden har 2019-03-08 förbjudit Recycling husgärdet AB att 
släppa ut orenat släckvatten på fastigheten Björnemossen 3:54. I samma beslut 
förelades företaget om följande åtgärder: 

 En redovisning ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast 2019-03-18 
om hur det släckvatten som lagras på fastigheten ska renas. Specifikationer på 
reningsteknikens prestanda, risk för urlakningseffekter och avfallshantering ska 
framgå. Eventuell utsläppspunkt för renat vatten ska utformas och kontrolleras 
så att föroreningar inte sprids i miljön.  

 Det släckvatten som lagras i damm nummer 3 på fastigheten Björnemossen 3:54 
(se bifogad karta) ska omhändertas snarast, dock senast 2019-03-12. 

 Det släckvatten som lagras i samtliga dammar på fastigheten Björnemossen 3:54 
(se bifogad karta) ska senast 2019-03-31 ha genomgått rening, alternativt 
omhändertas på annat sätt som godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. 

 Det släckvatten som lagras i containrar på fastigheterna på Björnemossen 3:54 
och 3:44 ska senast 2019-04-15 ha genomgått rening, alternativt omhändertas på 
annat sätt som har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden.  

 Ett förslag på kontrollprogram för lakvattenhantering från branden och marken 
ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast 2019-04-15. 

 En provtagningsplan för undersökning av potentiellt förorenat område på 
fastigheten ska lämnas in senast 2019-04-15.  

Skäl till beslut 

Recycling husgärdet har omhändertagit det släckvatten som lagras i damm nummer 3. 
En redovisning skulle lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast 2019-03-18 om 
hur det släckvatten som lagras på fastigheten ska renas. Någon sådan redovisning har 
inte kommit in.  

Släckvattnet som har uppstått vid släckning av branden på fastigheten Björnemossen 
3:54 innehåller föroreningar. Släckvatten får inte förorena omkringliggande mark eller 
grundvatten. Verksamhet miljö och bygg bedömer att ansvaret för släckvattnet 
övergår till Recycling Husgärdet AB (som anmält lagringsverksamheten) eftersom 
räddningsinsatsen har avslutats.  

Föroreningar i släckvatten kan bestå av fastpartiklar och lösta kemiska ämnen. 
Partiklar, metaller, PAH och VOC är de föroreningar som förekommer i släckvatten 
från de flesta bränder. 700-800 liter skumvätska har använts vid släckningsarbetet 
enligt Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Det finns höga halter av PFAS i 
släckvattnet, vilket har konstaterats genom provtagning i dammen där släckvattnet 
recirkulerades. Provtagningen gjordes på uppdrag av Skadeteknik och kom in till 
verksamhet miljö och bygg 2019-02-25. 

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att släckvattnet i övriga dammar 
behöver renas eller på annat sätt omhändertas senast 2019-04-23 eftersom risken är 
stor att detta vatten annars filtrerar ner genom marken.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 27 forts. 

Höga halter av PFAS har konstaterats genom provtagning i släckvatten och det är 
stor risk att grundvattnet på fastigheten blir förorenat med PFAS om släckvattnet 
filtrerar ner genom marken.  

Eftersom Recycling husgärdet inte har följt beslutet om att senast 2019-03-31 rena, 
alternativt omhänderta släckvattnet på annat sätt så är det motiverat att förena 
beslutet med ett vite.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att det datum då släckvattnet ska ha 
genomgått rening eller omhändertas på annat sätt på fastigheten flyttas fram till senast 
2019-04-30.    

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Åsa Furustam 2019-03-27, Gullspång 
Björnemossen 3:54 - föreläggande om åtgärder efter brand i avfallslager 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2019-03-28, 
Gullspång Björnemossen 3:54 - föreläggande om åtgärder efter brand i avfallslager 

Beslut om föreläggande Recycling husgärdet., Karta över dammar på fastigheten 
Analysresultat 2019-04-07, Genomförda analyser, Svar föreläggande 2019-04-08 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum 
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt 
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er 
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge 
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. 

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen 
är:  
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljö- 
och byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har 
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Protokollsutdrag för kännedom 
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Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
Recycling Husgärdet AB, georg.sjodahl@recyclinghusgardet.se 
Protokollsutdrag och ritningar för kännedom 
Daniele Coen, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, daniele.coen@rtos.se  


