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§ 18
Förbud mot verksamhet med bottenaska på Falkenberg Metal
Recycling förenas med vite
Västra Gärdet 2:1
Dnr 2015-1815
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förena gällande beslut, 2016-01-05, om
att ta bort de befintliga lagren av bottenaska från fastigheten Västra Gärdet 2:1 och
lämna den till auktoriserad mottagare, riktat mot Falkenberg Metal Recycling AB
(orgnr. 556918-7224), med vite om 100 000 kr för överträdelse av beslutet från och
med 1 maj 2016.
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Motivering av beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har meddelat förbud mot all hantering av
bottenaska samt beslutat att bolaget senast den 1 april ska ta bort de befintliga
lagren av bottenaska från fastigheten och lämna den till auktoriserad mottagare.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid inspektion den 11 april 2016
konstaterat att bottenaskan inte är borttagen från fastigheten.
Lagstöd
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § MB).
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB).
Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas (MB 26:26).
Redogörelse för ärendet
Förbud mot verksamhet med bottenaska på Falkenberg Metal Recycling trädde i
kraft den 1 april 2016.
I samband med miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn den 11 april 2016
framkom att bottenaskan ligger kvar på fastigheten. Falkenberg Metal Recycling
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AB lever således inte upp till gällande beslut. Vid kontakt med bolaget (Björn
Andersson) den 11 april framkom att borttagning av bottenaskan pågår och att
bolaget försöker påskynda processen.
Underlaget till beslutet kommunicerades via telefon 2016-04-11.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-04-13 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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