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Förord 
 
Vi vill tacka alla som hjälp oss under vårt arbete med miljöutredningen på Hästeskedmossen i 
Munkedal. 
Leif Larsson, miljösamordnare på Rambo AB i Lysekil. Frågorna han fått svara på, har varit 
både många och ibland konstiga. Leif har alltid hjälp till, förklarat och svarat på frågor när vi 
bett om hjälp. 
Johan Andersson, personal på Hästeskedmossen, har varit till stor hjälp. Han har kunskap om 
avfallsanläggningen som varit ovärderlig för oss. Trots många och besvärliga frågor har han 
alltid ställt upp och svarat. 
Kenneth Öhman, tekniska kontoret i Munkedals kommun. Kenneth har med jämna mellanrum 
blivit mer eller mindre bombarderad med frågor från oss. Han har alltid varit mycket hjälpsam 
och svarat på alla våra knepiga frågor. 
Niklas Friman, Ragnsells AB, har ställt upp med information om den tidigare verksamheten. 
Peder Grahn, mättekniker, på Alconrol AB. Peder besitter också värdefull information om 
Hästeskedmossen efter alla år som provtagare på området. Dessutom var han väldigt villig att 
svara på frågor och omgående skicka de dokument vi behövde. 
Till sist vill vi tacka hela personalen på Rambos kontor i Lysekil, VD Roland Fornum och de 
båda glada ekonomiassistenterna Monica Karlsson och Maria Andersson. Vi har känt oss 
väldigt välkomna och har under vår tid på Rambo trivts väldigt bra. 
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Sammanfattning 
 
Den här rapporten visar resultatet av den miljöutredning som gjorts på Hästeskedmossens 
avfallsanläggning i Munkedal. Miljöutredningen har gjorts inför kommande Emas-
registrering och ISO 14001-certifiering. Uppdragsgivare till miljöutredningen är Rambo AB, 
där Munkedals kommun är delägare sedan januari 2004. Rambo AB är miljöcertifierat enligt 
ISO 14001 och de avfallsanläggningar, som bolaget ansvarat för sedan tidigare, är dessutom 
Emas-registrerade.  
 
Syftet med miljöutredningen är att identifiera de miljöaspekter och den miljöpåverkan som är 
förknippad med verksamheten. För att komma fram till vilka aspekter som är betydande har 
undersökningar gjorts av den verksamhet som berör avfallsanläggningen. Utifrån denna 
undersökning har aspekterna viktats enligt den metod som Rambo AB använt vid tidigare 
miljöaspektbedömningar. Utifrån viktningen framkom att de betydande miljöaspekterna är: 
 

• Transporter till och från Hästeskedmossen. 
• Interna transporter. 
• Utsläpp till luft, mark och vatten från deponi. 
• Risk för utsläpp till mark och vatten vid mellanlagring av bilbatterier i trasiga boxar. 
• Golvbrunnar utan oljeavskiljare i garage, där effekten av eventuellt utsläpp är okänd. 
• Effekterna om sabotage eller olycka skulle inträffa vid miljöstationerna farligt avfall. 
• Elförbrukningen. 

 
Den miljöpåverkan som är förknippad med de betydande aspekterna har kopplats ihop med 9 
stycken av Naturvårdsverkets 14 miljöhot. De är: 
 

• Växthuseffekten 
• Övergödning av mark och vatten 
• Försurning av mark och vatten 
• Marknära ozon 
• Påverkan genom metaller 
• Påverkan av organiska miljögifter 
• Nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs 
• Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur 
• Anspråk mot särskilt värdefulla områden 

 
Miljöaspekterna i denna utredning har kopplats ihop med de 14 miljöhoten på grund av att 
Rambo använt sig av de tidigare. Det har diskuterats om denna koppling till miljöhoten borde 
bytas ut till förmån för miljömålen. Det på grund av att miljömålen används mer i dag samt att 
det är lättare att arbeta mot mål än mot hot.  
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Abstract 
 
This report is the result of an environmental survey, at Hästeskedmossens landfill in 
Munkedal. The purpose of the survey is to establish the environmental standards of the 
landfill and the operations that the waste handling company Rambo AB perfumes in the 
community of Munkedal. 
 
The survey is made according to the Standards ISO 14001 and EMAS – regulations. The main 
goal is to add the operations in Munkedal to the ISO 14001- certificate that Rambo AB is 
holding since 1998 and get an EMAS – registration of the landfill at Hästeskedmossen. 
 
In order to reach which aspects that are important there has been investigations of the activity 
regarding the landfill. From this investigation the aspects have been weighed according to the 
method that Rambo AB has used at earlier assessments of the environmental aspects. As a 
result of this weight it appeared that the significant environmental aspects are: 
 

• Transportation to and from Hästeskedmossen 
• Transportation within the landfill 
• Pollution at land, in the air and in the water from the deposits 
• Risks of pollution at land and in the water during temporary depositions of used car 

batteries in defected boxes 
• Floor drain in garages, where the effect is unknown regarding possible pollution 
• The effects in case of sabotage or accident that might occur at the environmental 

stations. 
• Electricity consumption 

 
The environmental effect that is associated with the significant aspects has been connected 
with 6 of the National Environment Protection Board’s 14 environmental threats. They are: 
 

• Green house effect 
• Eutrophication of land and water 
• Acidification of land and water 
• Tropospheric ozone 
• Influence of metals 
• Influence of organic environmental toxic organic compounds 
• Use of land and water as productions- and supply resourse 
• Exploitment of land and water to buildings, constructions and infrastructure 
• Claim to specially valuable areas 

 
The environmental aspects in this survey has been linked to the 14 environmental threats due 
to previous use of Rambo AB. It could be a matter of discussion whether this link to the 
environmental  threat, instead should be switched to the link of the environmental goals, 
due to the fact that the environmental goals are more frequently used today and the fact that it 
is easier to work towards a goal than towards a threat. 
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1 Inledning 
 
Allt fler företag och organisationer väljer att miljöcertifiera sig enligt standarderna ISO 14001 
och EMAS, vilka är de två dominerande miljöledningssystemen. Ett miljöledningssystem är 
ett arbetssätt för att bland annat fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och 
kontrollera insatserna för en bättre miljö. Standarderna kräver endast att företaget skall 
uppfylla gällande miljölagstiftning och tillståndsbeslut, i övrigt finns inga krav på maximala 
utsläpp eller energiförbrukning. Ambitionsnivån och förbättringstakten bestäms således helt 
av organisationen själv.  
 
För att kunna genomföra en certifiering eller registrering enligt de båda standarderna måste 
företaget identifiera sina betydande miljöaspekter. Med miljöaspekt menas de aktiviteter som 
kan ha negativ eller positiv påverkan på miljön. För att identifiera dem krävs normalt en 
miljöutredning. Syftet med miljöutredningen är att identifiera de miljöaspekter, den 
miljöpåverkan och det miljöarbete som är förknippat med verksamheten. Miljöaspekterna 
ligger i sin tur till grund för företagets miljömål.  
 
Denna rapport är resultatet av en miljöutredning på Hästeskedmossens avfallsanläggning, 6 
återvinningsstationer samt 3 miljöstationer i Munkedals kommun. Resultatet skall användas 
vid kommande Emas-registrering och ISO 14001 –certifiering av avfallsanläggningen. 
Utredningen på Hästeskedmossen i Munkedal görs som examensarbete (10 p) för det 
miljövetenskapliga programmet (120 p) på HTU i Trollhättan, VT-04. 
 
Hästeskedmossen ägs av Munkedals kommun och sedan den 1 april 2004 ansvarar Rambo 
AB för driften av anläggningen. Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän 
Aktiebolag) är ett kommunalt avfallsbolag som utöver Munkedal innefattar tre kommuner; 
Lysekil, Sotenäs och Tanum. Vidare i rapporten benämns företaget enbart som Rambo. 
Verksamheten består av att omhänderta, transportera och/eller behandla avfall från hushåll 
och företag i de olika kommunerna. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och tre av 
de fyra avfallsanläggningarna är dessutom Emas-registrerade1. Munkedals kommun har 
nyligen blivit delägare i bolaget och man eftersträvar en Emas-registrering samt ISO 14001-
certifiering av Hästeskedmossen under hösten. Emas-förordningen har som krav att 
organisationen skall genomföra en miljöutredning för att identifiera sina miljöaspekter2.  
 
 

2 Metod  
 
Boken ”Mall för miljöutredning” av Camilla Norberg (2002) har använts som grund för att ta 
reda på de delar som ingår i en miljöutredning. De standarder som använts i miljöutredningen 
är ISO 14001 (SIS: 1996) och Emas-förordningen EG 761/2001.  
 

                                                 
1  www.rambo.se/iso/index.htm   
2 EMAS författningstext EG 761/2001 Bilaga VII, kapitel 7.2 Krav 
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2.1 Arbetets gång  
 
Platsbesök har gjorts på Hästeskedmossens avfallsanläggning för att få inblick i hur 
verksamheten fungerar. Första tillfället var i samband med studiebesök på Rambos övriga 
avfallsanläggningar. I samband med de övriga besöken på anläggningen har också 
miljöstationerna i Munkedal och Dingle samt ett par av återvinningsstationerna besökts.   
 
I ett inledande skede kontrollerades avfallsanläggningens tillstånd från Länsstyrelsen samt de 
anmälningar som kommunen lämnat in. Efterlevnaden av de tillstånd som givits, samt de 
beslut som tagits utifrån anmälningarna kontrollerades under arbetets gång. De lagar och krav 
som berör verksamheten identifierades och finns redovisade i bilaga 1. Samtidigt 
kontrollerades om det eventuellt saknades något tillstånd. För att identifiera de lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd som berör verksamheten har till största del 
Miljöbalken med tillhörande förordningar, samt Naturvårdsverkets föreskrifter använts.  
 
De uppgifter som redovisas i rapporten är ett resultat av frågor, undersökningar och 
dokumentgranskning. Frågor har ställts till personal på Hästeskedmossen, åkerier som 
transporterar avfallet och Kenneth Öhman, tekniska kontoret i Munkedals kommun. Niklas 
Friman, Ragnsells AB (som skötte avfallsanläggningen åt Munkedals kommun innan Rambo 
AB tog över ansvaret) har varit till stor hjälp, framförallt angående frågor om transporter, och 
slutligen har personal på Rambo AB i Lysekil, främst miljösamordnaren Leif Larsson 
besvarat våra frågor. Uppgifter har också hämtats från rapporter, tillstånd, Rambos 
miljöhandbok, bygglov, analysresultat samt Internet. För att utredningen skall bli enhetlig och 
korrekt har föregående års (2003) siffror använts på de beräkningar som gjorts. Man bör dock 
vara medveten om att verksamheten genomgår en förändring i och med att Rambo AB tagit 
över ansvaret from 1 april, 2004. Detta kan framförallt medföra förändrade transporter och 
mottagare av avfallet.   
 
 

2.2 Kemiska produkter  
 
De maskiner som tidigare fanns på anläggningen tillhörde Ragnsells AB. När Rambo nyligen 
tog över ansvaret för anläggningen införskaffades två nya. Det är i huvudsak de två 
maskinerna som kräver de kemiska produkterna som finns på anläggningen. Då det är svårt 
att veta den exakta förbrukningen av de olika produkterna har uppskattning gjorts utefter den 
service som rekommenderas av maskintillverkaren. För att få en komplett bild av hur mycket 
kemiska produkter som normalt finns på anläggningen har vi även tagit med de produkter som 
man planerar att köpa in. 
 
För att få en överblick över vilka produkter som används och i vilken mängd upprättades en 
kemikalielista. Där noterades de kemiska produkter som finns på anläggningen, uppskattad 
förbrukning per år samt användningsområde. Samtliga kemiska produkter kontrollerades mot 
kemikalieinspektionens prioriteringslista (PRIO), som ersätter tidigare observationslista. 
Kriterierna för PRIO-ämnena är framtagna mot bakgrund av det nationella miljömålet ”Giftfri 
miljö”, samt mot EU: s förslag till ny kemikalielagstiftning. Egenskaperna har delats in i två 
olika nivåer; utfasningsämnen och riskminskningsämnen. De ämnen som uppfyller kraven i 
utfasningsämnesgruppen bör ersättas med mindre farliga ämnen. Den som använder de ämnen 
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som klassificeras som riskminskningsämnen rekommenderas att göra en riskbedömning av 
användningen3. 
 

2.3 Avfallsflöde  
 
För att få en överblick över de avfallsslag som passerar i verksamheten upprättades 3 stycken 
tabeller. De visar den mängd av respektive avfallsslag som hanteras, transportör samt 
mottagare. Figur 1 visar övergripande avfallets/materialets flöde genom anläggningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.4 Transporter 
 
En stor del av verksamheten vid avfallsanläggningen utgörs av transporter. Inkommande 
transporter görs av privatpersoner och företag, samt åkerier med avfall från 
återvinningsstationerna och hushållsavfall. Utgående transporter görs av entreprenörer med 
sorterat avfall till anläggningar för återvinning eller energiutvinning. Till interna transporter 
på anläggningen räknas driften av de maskiner som används vid arbetet på 
avfallsanläggningen t.ex. flisning, sortering och lastning. 
 
Transportberäkningarna i denna rapport har begränsats till utgående samt interna transporter. 
De inkommande transporterna är till stor del privata, vilket gör det i praktiken omöjligt att 
räkna ut den transportsträcka som körts. Till inkommande transporter räknas också de 
lastbilar som kommer med avfall för mellanlagring. De kör ofta olika sträckor inom 
                                                 
3 www.prio.kemi.se 2004-05-06 

Figur 1 
materialflödesanalys 
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kommunen, beroende på vilka återvinningsstationer som är i behov av tömning. Det medför 
att det blir mycket svårt att räkna ut den körda transportsträckan.  
 
Den metod som använts vid beräkningarna är densamma som Rambo använt sig av tidigare. 
Metoden innebär att man räknar ut bränsleåtgången för respektive transport genom att räkna 
på körsträckan. Lastens vikt har inte tagits med i beräkningarna eftersom skillnaden i 
bränsleförbrukning, enligt åkerierna, är marginell vid körning av fullastad respektive tom 
lastbil. Det är i stället sättet att köra och antalet stopp, t ex vid trafikljus och stopplikt som gör 
att lastbilen kräver mer bränsle. Alla uträkningar för transporter finns i bilaga 2 och har gjorts 
på följande vis:  
 

• Antalet transporter per år har tagits fram genom förfrågningar till Hästeskedmossens 
personal samt de åkerier som transporterar avfallet. 

• Transportsträckan har räknats ut med start på Hästeskedmossen. 
• Åkerierna har uppgivit hur mycket bränsle de olika lastbilarna beräknas förbruka vid 

de aktuella transporterna. 
• Den totala bränsleförbrukningen per år har räknats ut genom att multiplicera antalet 

transporter per år med antalet kilometer per transport och bränsleförbrukningen per 
kilometer.  

• Hur mycket en lastbil släpper ut av HC, CO, CO2, NOx samt SO2 har räknats ut med 
hjälp av en tabell från Volvo Lastvagnar4.  

 
 

2.5 Vattenanalys 
 
Området runt deponin påverkas av de ämnen som följer med lakvattnet från deponin. Prover 
tas regelbundet på yt- grund- och lakvatten. Utvärderingen i den här rapporten har begränsats 
till kväve, fosfor, kemisk och biokemisk syreförbrukning i lakvattnet, samt ytvatten norr om 
deponin. Begränsningen har gjorts utifrån att kväve och fosfor är övergödande ämnen. COD 
och BOD är indikatorer på mängden organiska ämnen och föroreningar i mark och vatten.  
 
Undersökning av bottenfaunan har gjorts fyra gånger sedan 1989. Den senaste 
undersökningen gjordes 2003, från vilken vi hämtat uppgifter. Det här avsnittet i rapporten 
bygger på information från Alcontrol5 AB s provresultat och bottenfaunaundersökning samt 
samtal med Peder Grahn, mättekniker från Alcontrol AB. 
 
 

2.6 Bedömning av miljöaspekter 
 
För att bedöma vilka miljöaspekter som är betydande måste de viktas. Rambo har sedan 
tidigare rutiner för hur en miljöaspekt identifieras samt hur man bestämmer vilka som är 
betydande. Eftersom modellen är känd inom organisationen har vi valt att använda den. Vid 
tidigare värderingar av miljöaspekter har högsta ledningen på Rambo tagit hjälp av 
Naturvårdsverkets 14 miljöhot. För att få en enhetlig aspektanalys på företaget, har vi också 
använt oss av dessa hot i bedömningen.  

                                                 
4  www.volvotrucks.volvo.se/frameset.asp 2004-04-27 
5 Alcontrol hette tidigare KM-lab 
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Själva identifikationen av miljöaspekterna skall enligt Rambo ske med utgångspunkt från en 
global helhetssyn på miljö- och resurshushållningsfrågorna. Miljöaspekter som bedöms vara 
betydande bör åtgärdas omgående, inom ramen för budget och attestansvar. Bedömning skall 
göras av både direkta och indirekta miljöaspekter. Direkta aspekter kan företaget påverka 
genom olika åtgärder, t ex utsläpp till luft och vatten. Indirekta aspekter har företaget inte full 
kontroll över, t ex produktutbud och entreprenörers miljöprestanda. De kan dock påverkas 
genom dialog med t ex transportörer. Rambos rutin för att ta fram de betydande 
miljöaspekterna görs med hjälp av följande formel;  
 
Omfattning            x  Effekt (farlighetsgrad)   = Miljöpåverkan 
Omfattning  Effekt 
0=obetydlig  0=ingen negativ signifikans  
1=liten  1=låg negativ  
2=måttlig  2=medium negativ 
3=stor  3=hög negativ 
4=okänd  4=okänd 
 
Miljöaspekten är betydande om miljöpåverkan är lika med eller större än 4. 
 
Utöver denna modell bedöms en miljöaspekt som betydande om företaget brister i 
lagefterlevnad eller om det används kemikalier som finns på kemikalieinspektionens obs-lista 
samt om miljöaspekterna är kritiska ur konkurrenshänseende6, (Prioriteringslistan ersätter 
obs-listan från och med början av 2004). 
 
 

3 Miljöledningssystem 
 
Rambo är certifierat enligt ISO 14001 och anläggningarna är även registrerade enligt Emas-
förordningen. De båda systemen är ganska lika, men inte konkurrerande utan kompletterande. 
I detta avsnitt förklaras de båda systemen och skillnader samt likheter visas.  
 
Det som alltid ingår i ett miljöledningssystem är; miljöpolicy, miljöutredning, miljömål och 
miljöprogram. Programmen är tillvägagångssätt för att nå de uppsatta målen. Syftet med 
miljöledningssystem är att stimulera företag och organisationer att ständigt förbättra sitt 
miljöarbete, utöver de krav som finns enligt lag. Företag som ansluter sig till ISO 14001 eller 
EMAS, gör det framför allt av ekonomiska skäl. Marknaden har idag ett större 
miljömedvetande och är mer positiva till företag som tar sitt miljöansvar. Genom att företagen 
visar sitt miljöengagemang blir det lättare att vinna nya kunder. Företagen kan också minska 
utgifterna med avseende på avfall, energi och råvaruförbrukning.  
 
För att kunna bli certifierad/registrerad krävs revision av ackrediterat revisionsbolag. Denna 
revision görs när företaget har utarbetat miljöledningssystemet och tror sig klara en 
certifiering. 
 
 

                                                 
6 Rambo AB s miljöhandbok dok. Nr. 4310000 utgåva 3.  
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3.1 ISO 14001 
 
ISO 14001 (SIS: 1996) är en internationell miljöledningsstandard som har tagits fram av 
International Organisation for Standardisation (ISO). Hela ISO 14000-serien består av olika 
standarder på miljöstyrningsområdet, t.ex. miljörevision, miljömärkning och livscykelanalys. 
Definition av miljöledningssystem enligt standarden är ”den del av det övergripande 
ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, 
processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla 
miljöpolicyn”.7   
 
ISO 14001 innehåller 52 skallkrav som måste uppfyllas för att organisationen ska nå upp till 
certifiering. De övergripande syftena med standarden är att: 
 

• Vara ett hjälpmedel för att miljöarbetet ska genomföras systematiskt och effektivt. 
• Företagen skall minska sin miljöpåverkan genom ständiga förbättringar på 

miljöarbetet. 
• Säkerställa företagsledningens kontroll över miljöarbetets utveckling med avseende på 

resultat och kostnader. 

 

3.2 EMAS  
 
EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, på svenska ”EU´s 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning”. Förordningen är ett inslag i EU-kommissionens 
aktionsprogram ”Mot en hållbar utveckling” och antogs för första gången av EU´s 
miljöministrar 19938. Då var förordningen endast öppen för företag inom industri-, energi- 
och avfallssektorn och syftet var att främja en förbättring av industrins miljöarbete. En 
utveckling av förordningen, EMAS II, godkändes 2001 och omfattar numer alla typer av 
företag. Det yttersta ansvaret för EMAS och dess utformning har EU-kommissionen. Emas-
förordningen definierar miljöstyrningssystemet som ”den del av det övergripande 
styrningssystemet som omfattar organisationsplan, ansvarfördelning, rutiner, arbetsmetoder 
och resurser för att fastställa och förverkliga miljöpolicyn”. 9 
 
Huvudsyftet med förordningen är att: 
 

• Företagen ska utveckla en miljöpolicy och ett miljöprogram för att nå uppsatta mål. 
• Miljöarbetet ska regelbundet på ett objektivt sätt utvärderas genom revison. 
• Allmänheten ska få information om miljöarbetet inom organisationen. 

 
Den största skillnaden mot ISO 14001 är att EMAS kräver en offentlig miljöredovisning, som 
ska ges ut en gång vart tredje år. En miljöredovisning redogör för resultatet av företagets 
miljöarbete.  
 
 
 
 

                                                 
7 www.nutek.se/sb/d 2004-03-29 
8 www.miljostyrning.se/emas  2004-03-29 
9 www.nutek.se/sb/d  2004-03-29 
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4 Rambo AB 
 

4.1 Verksamhet och organisation 
 
Rambo AB bildades 1981 då de båda kommunerna Lysekil och Sotenäs beslutat om 
samverkan rörande omhändertagande av avfall. Tanums kommun anslöt sig till denna 
samverkan 2001, Munkedals kommun i januari 2004. Verksamheten består av att omhänderta, 
transportera och/eller behandla avfall från hushåll och företag i de kommuner som ingår i 
samverkansavtalet10. Rambo driver avfallsanläggningarna Sivik (Lysekil), Hogenäs (Sotenäs), 
Tyft (Tanum) och från och med 1 april, 2004 även Hästeskedmossen i Munkedal. Bolaget 
ansvarar också för återvinningscentralerna vid Sivik, Hogenäs, Tyft, Skaftö, Hamburgsund, 
Bohus-Malmön samt Hästeskedmossen (1 april, 2004), 50 Återvinningsstationer samt 19 
Miljöstationer för farligt avfall. Rambos verksamhet är uppbyggd enligt figur 411. 
 

 
Rambos verksamhet blev miljöcertifierat enligt ISO 14001 i april 1998. Samtidigt blev 
avfallsanläggningarna Sivik och Hogenäs Emas-registrerade och ISO-14001 certifierade. 
Under 2002 har även Tyft avfallsanläggning Emas-registrerats och ISO-14001 certifierats. 
Hästeskedmossen i Munkedal, vilken är den nyaste anläggningen i Rambos bolag, planeras att 
Emas-registreras och ISO 14001-certifieras under hösten 2004. 
 

                                                 
10 Årsredovisning 2003, Rambo AB 
11 Organisationsplan, dokumentnummer 4410001, utgåva 3. (Munkedals del är tillagd i rapporten) 

Figur 2 
Rambos organisation 
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Rambo har som övergripande mål för sin verksamhet: ”att alltid tillhandahålla en för 
kommuninvånare och näringsliv miljömässig/ekonomisk, ändamålsenlig och säker 
avfallsbehandling som med hjälp av sortering och återvinning hushållar väl med tillgängliga 
resurser och som faller väl i linje med en kretsloppsanpassad samhällsutveckling”. Bolaget 
skall vidare verka för att ändamålen i riksdagsbeslut och kommunernas avfallsplaner (minska 
avfallsmängderna, öka återvinningen och särskilt omhändertagande av farligt avfall) kan 
uppnås12. 
 
Bolagets strategi för verksamheten har sin grund i ekonomiska och miljömässiga övervägande 
och innebär:  

• Innehav av ett eget utbyggt nät av enklare sorterings- omlastnings- och 
behandlingsordningar. 

• Samverkan med andra företag med kvalificerade behandlingsresurser. 
• Långsiktiga leveransavtal. 
• Maximalt nyttiggörande av avfallet och minimal deponering.  

 
 

4.2 Miljöledningssystemet 
 
Den dokumenterade miljöledningsstrukturen finns samlad i en miljöhandbok som 
innehållsmässigt följer de krav som ISO 14001 och EMAS ställer. Ledningssystemet är 
uppbyggt på fyra nivåer13: 
 

1. Basrutiner; administrativa rutiner som utgör grunden för att kraven i ISO 14001 ska 
kunna uppfyllas. Till basrutinerna hör bl.a. miljöpolicy, miljöaspektregister, 
miljöprogram. 

 
2. Verksamhetsrutiner; företagsspecifika rutiner för att säkra genomförandet av de krav 

som systemet ställer upp i basrutinerna. Här framgår vad som ska göras, vem som är 
ansvarig, vem som ska göra vad samt när det ska göras. 

 
3. Instruktioner; hör ihop med verksamhetsrutinerna och förtydligar extra noggrant hur 

en uppgift ska utföras. 
 
4. Redovisande dokument, verifikat; här samlas de dokument som redovisar viktig 

sammanställning av miljödata. t.ex. utbildningsplaner, data som visar om fastställda 
mål uppnås, analysprotokoll och revisionsrapporter. 

 
Utöver dessa nivåer finns även externt styrande dokument. Exempel på externa dokument är 
ISO 14001, EMAS –förordningen, tillstånd och kontrollprogram.  
 
Miljöpolicyn är en av basrutinerna, som beskriver de långsiktiga åtaganden som finns inom 
Rambos miljöarbete. Den utgör grunden för miljöledningssystemets utveckling och 
tillämpning.  
 
 
 

                                                 
12 Rambo AB s årsredovisning 2003, sid. 4 
13 Miljöhandbok Rambo AB. Miljömanual dok. Nr 4100000 utgåva 4 
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Miljöpolicyn ligger även till grund för Rambos miljömål och företagets fortsatta miljöarbete. 
Vid upprättandet av miljömål ska Rambo även ta hänsyn till lagstiftning, betydande 
miljöaspekter, tekniska möjligheter, synpunkter från berörda etc. Utifrån miljömålen upprättas 
sedan de miljöledningsprogram, som syftar till att säkerställa att fastställda miljömål följs upp 
och uppnås. 
 
 

5 Munkedal 
 
Munkedals kommun ligger i mellersta Bohuslän och har cirka 10 000 invånare. Kommunen 
sträcker sig från Gullmarsfjorden i söder till södra Kornsjön i norr. De orter som finns inom 
kommunen är Munkedal, Dingle och Hällevadsholm. Antalet renhållningsabonnenter var 
4744 stycken under 2003 (ca 10 % ökning jämfört med 2001).  
 
Inom kommunen finns en avfallsanläggning, Hästeskedmossen, där även kommunens 
återvinningscentral är belägen. Det finns 6 stycken återvinningsstationer där hushållen kan 
lämna glas, förpackningar, tidningar och batterier, samt 3 stycken miljöstationer för farligt 
avfall.  
 
 
 
 
 
 

 
Rambos miljöpolicy: 
 
Vi skall till kommuner och näringsliv tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering som 
främjar en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. 
Vi skall aktivt verka för ökad källsortering, avfallsminimering och återvinning genom större 
avfallsmedvetande bland allmänhet och företag. Farligt avfall skall uppmärksammas särskilt. 
Vi skall på ett miljöriktigt sätt maximera återvinning/nyttiggörande av mottaget avfall samt 
minimera deponeringsbehovet. 
Vi skall väl uppfylla de miljökrav som ställs av miljölagstiftning och marknad. 
Vi skall hushålla väl med ändliga resurser och undvika onödig miljöpåverkan. 
Vi skall aktivt verka för minskande miljöpåverkan från våra transporter. 
Vi skall fortlöpande arbeta med miljöförbättringar enligt fastställda mål. 
Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i miljöarbetet. 
Vi skall öppet redovisa miljöfakta. 
 

Figur 3 
Rambos miljöpolicy 
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Var i Munkedals kommun inlämningsplatserna för avfallet är placerade visas nedan, i figur 4. 

 
 
 
 
 
Munkedals kommuns ställningstagande gällande avfallshantering är att den ska verka för 
bärkraft och kretsloppsinriktning. Detta innebär bl.a. att kommunen ska minska 
avfallsmängderna samt utveckla en tidsenlig avfallshantering och en regional samverkan14. 
Den regionala samverkan når kommunen nu när de köpt in sig och blivit aktieägare i Rambo. 
Det innebär att verksamhetens ansvar förs över från Munkedals kommun till Rambo på 
följande områden: 
 

• Drift, underhåll och investeringar för Hästeskedmossens återvinningscentral.  
• Behandling och avsättning på inkommet avfall. 
• Drift och skötsel av återvinningsstationer och miljöstationer. 
• Utveckling av avfallsanläggningen. 
• Tecknade avtal mellan Munkedals kommun och entreprenörer som berör driften av 

Hästeskedmossen övertas av Rambo. Efter avtalstidens slut kommer Rambo att göra 
nya upphandlingar. 

 

                                                 
14http://www.munkedal.se/pagedownload/Munkedalskommun/Kommunen/Fysisk+planering/%d6versiktsplan/05_l__Avfalls
hantering.pdf   2004-04-29 

Figur 4 
Munkedals kommun 
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6 Hästeskedmossens avfallsanläggning 
 
Hästeskedmossen ligger öster om Kärnsjön i Munkedals kommun. Mossen är omgiven av 
skogsmark och i dess södra del ligger avfallsanläggningen på fastigheterna Ekenäs 1:1 och 
Valeby 1:1. Anläggningen har sedan mitten av 1950-talet använts till deponiområde för avfall. 
Från mossen sker avrinningen åt tre håll: nord- och sydväst mot Kärnsjön och nordost mot 
Nyrödssjön. Den största avrinningen sker mot Nyrödssjön, vilken i sin tur avvattnas av en 
bäck med avrinning till Munkedalsälven. Älven flyter samman med Örekilsälven och mynnar 
så småningom i Saltkällefjorden, som är en gren av Gullmarsfjorden15. Örekilsälven och 
Gullmarsfjorden är Natura 2000 områden och klassade som riksintressen på grund av sina 
höga naturvärden16. Karta med avrinningsområden finns i bilaga 3. 
 
Tidigare har det gjorts en geohydrologisk undersökning där vattnets förekomst och 
strömningar i jord och berggrund undersökts. Utifrån undersökningen bedöms området 
lämpligt till deponi, eftersom berggrunden i området består mest av gnejs och är utan några 
större sprickzoner. Terrängen i området är flack vilket tillsammans med frånvaro av större 
sprickzoner gör att dränering till grundvattnet är begränsad. Det finns ett område söder om 
deponin där grundvattnet eventuellt skulle kunna påverkas av deponin men omfattningen av 
detta skulle i sådant fall vara obetydlig med försumbara miljöeffekter17.  
 
För att minska halterna av miljöförorenande ämnen som når sjöar och bäckar runt 
avfallsanläggningen anlades 1993 en lakvattendamm norr om deponin. Lakvattnet från 
deponin avrinner till ett dike beläget väster och norr om deponin. Alla övriga diken är 
igenlagda för att vattnet skall ledas till lakvattendammen, vilken fungerar som en 
reningsanläggning. Under den frostfria säsongen är det meningen att lakvattnet skall pumpas 
ut via tre sprinklers och fördelas över mossen. Därefter tränger lakvattnet ner i mosslagret, där 
föroreningarna bryts ned eller vidhäftas. Vid senaste mätningen18 nämnde Peder Grahn, 
mättekniker, att sprinklerna antagligen inte varit i bruk speciellt mycket de senaste åren.  
Misstankarna grundar han på att träd och mosse inte är lika påverkade som tidigare, då barren 
på träden och själva mossen var täckt av röd järnoxid. När sprinklerna är i bruk, sprids vatten 
innehållande bland annat järnoxid. Oxiden läggs som en hinna på barr och annan växtlighet 
och förhindrar solljus att tränga igenom. När Peder Grahn slutade att ta prover i december 
1998, var mark och träd starkt påverkade och döende. I augusti 2002, började han på nytt ta 
prover runt mossen och kunde då konstatera att träden åter var gröna och livskraftiga.  
 
En tänkbar orsak till att sprinklerna inte är igång är att vattenståndet i dammen är för lågt. 
Sprinklerna regleras av nivåmätare och om inte vattennivån är tillräckligt hög, sätts de inte i 
bruk. De närsalter som läcker ut från deponin möjliggör ökad växtlighet i lakvattendiket, 
vilket har börjat växa igen. Därigenom är det risk för att den mängd vatten som egentligen 
skall rinna till lakvattendammen rinner ut över mossen direkt, vilket gör att vattennivån i 
dammen inte kommer upp till de nivåer som krävs för att sprinklerna startas. Ytterligare en 
orsak, kan vara att sättningar i mossen gör att mindre vallar har uppstått och hindrar vattnet 
från att rinna mot dammen.  

                                                 
15 Länsstyrelsens Beslut 1990-09-21, beskrivning av verksamheten 
16 www.jordnara.nu , Miljöbalken kap. 7, NFS 2001:19 bilaga 1, Örekilsälven SE0520163, Gullmarsfjorden SE0520171.   
17 Rapport, Hästeskedmossens avfallsanläggning 1989-1994. Munkedals kommun samhällskontoret. KM lab, 
recepientkontroll 
18 2004-04-20 
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6.1 Verksamheten  
 
Hästeskedmossens avfallsanläggning sköts för närvarande av två heltidsanställda. 
Verksamheten vid avfallsanläggningen består till största delen av sortering och omlastning av 
avfall.  
 

• Från hushållen kommer en osorterad brännbar fraktion som mellanlagras för vidare 
leverans till Renova AB, Göteborg, för förbränning och energiutvinning.  

• Farligt avfall samlas i nuläget in via tre miljöstationer, omhändertas och destrueras av 
Ragnsells Specialavfall AB.  

• Det industriella avfallet och hushållens grovavfall som kommer till 
avfallsanläggningen sorteras maskinellt i olika fraktioner för förbränning, återvinning 
eller deponi.  

• Genom ett avtal med Arctic Paper Munkedals AB komposteras fiberslam från 
pappersbruket som sedan går tillbaka för egen avsättning19. De använder det 
komposterade slammet som jordförbättringsmedel på brukets marker. Personalen på 
Hästeskedmossen ansvarar för att fiberslammet blir uppblandat med bark under 
komposteringen. Pappersbruket lämnar också slam från tvättornet till avvattning och 
deponi. 

 
 

6.2 Avfallsanläggningen 
 
Avfallsanläggningen är uppdelad på olika områden och byggnader för de olika aktiviteterna. 
Nedan följer en beskrivning av området samt hur det såg ut vid platsbesök (2004-04-06). 
 
 

6.2.1 Kontorsbyggnad 
 
Det här är den nyaste byggnaden på området vilken byggdes 1995. Byggnaden rymmer 
kontor, personalrum, omklädningsrum, dusch och toalett. Huset är uppvärmt med 
direktverkande el. Enligt lista med förbättringsåtgärder från personalen behöver ytterdörren 
tätas, då det drar kallt från den efter ett inbrottsförsök.  
 
 

6.2.2 Garagebyggnader 
 
Byggnaden består av två kallgarage och ett förråd. Det största av de två garagen byggdes 
1977. Nattetid parkeras där en av maskinerna. Där förvaras också dieselcisternen som 
maskinerna tankas ifrån. Den rymmer 2 m3 och är placerad i en invallning som rymmer 2,54 
m3. Bredvid cisternen finns ett antal pallar i trä. I övrigt används garaget som förråd. Det finns 
en toalett här inne som inte används längre, inne på toaletten är en elcentral placerad.  
 
En brunn finns mitt på golvet i garaget, avloppet leder direkt till en trekammarbrunn utan att 
gå via en oljeavskiljare. Vid tredje platsbesöket (2004-04-20) hade en container, som tidigare 

                                                 
19 Miljörapport 2003, Munkedals kommun 



 Miljöutredning Hästeskedmossen 2004 

 13 

använts till miljöstation, placerats i garaget. Den är tänkt att användas till verktygsbod samt 
kemikalieförråd för de kemikalier som används på Hästeskedmossen. 
 
Det andra garaget är något mindre och är en påbyggnad från 1990. Förutom en av maskinerna 
samt en tunna med småbatterier förvaras inte några andra varor här. Det finns en brunn i 
garaget, vilken bara är ett rör som går rakt ner i backen. Brunnen finns heller inte markerad på 
ritningen över garaget.  
 
Ett litet gemensamt förråd finns mellan garagen. I detta förråd finns diverse små verktyg, 
tomma bensindunkar, täta plastbackar till förvaring av småflaskor/burkar, diverse kemiska 
produkter mm.  
 

6.2.3 Spolplatta med oljeavskiljare 
 
Här har tidigare oljeskadad jord förvarats. I nuläget tar man inte emot det utan 
rekommenderar avfallslämnaren att åka till TRAAB, Vänersborg, som har bättre 
förutsättningar att ta hand om jorden. Under Ragnsells regi har plattan använts till rengörning 
av sopbilar och egna maskiner. I dagsläget tvättas endast de två maskiner som finns på 
anläggningen. Vattnet som används hamnar i en invallning med en brunn som är ansluten till 
oljeavskiljare. Vattnet från oljeavskiljaren går sedan till trekammarbrunnen. På grund av 
smuts och avfall som spolats ur bilarna har brunnen täppts till. Resultatet av den igentäppta 
brunnen, var att en vätskeansamling som troligtvis innehöll olja och diverse andra 
föroreningar hade samlats i den invallning som skall förhindra vattnet från plattan att rinna ut 
i omgivningen.  
 
 

6.2.4 Sorteringsplatta 
 
Containrar med blandat avfall från företag och återvinningscentralen töms för sortering till de 
olika fraktionerna brännbart, återvinningsbart samt deponi. Sorteringen sker med hjälp av en 
hjulburen grävmaskin med gripklo (ATLAS Terex). Det sorterade avfallet läggs i containrar. 
Plattan är av gjuten betong för att förhindra att föroreningar rinner ner i marken. Vid kraftigt 
regn kan vatten rinna ned till deponins södra sida.  
 
 

6.2.5 Deponin  
 
Hästeskedmossen började användas till avfallsdeponi på 1950-talet. Fram till början av 1990-
talet har avfallet utgjorts av hushålls- handels- och industriavfall, latrin, sediment, oljehaltigt 
slam från oljeavskiljare samt slam från gatubrunnar och spolgropar. Det som deponeras idag 
är avfall som inte kan återvinnas eller energiutvinnas, till exempel gipsplattor, isolering och 
betongrester.  
 
Det avfall som deponeras läggs i svackor som finns på toppen av deponin. Täckning av 
deponin sker vid behov, det vill säga när något lagts där. Täckningsmaterial är till största 
delen jordmassor. Fram till 2002, användes komposterat avloppsslam från Munkedals 
kommun för täckning av deponin.  
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Deponin har branta slänter framförallt i de västra och nordvästra delarna. I dessa slänter finns 
en del deponerat avfall som inte blivit övertäckt på grund av att det är för brant. Det har även 
rasat ner avfall till mossen nedanför deponin, t ex ett par oljefat med okänt innehåll. Innan 
avslutningen av deponin, måste dessa slänter planas ut för att få en bättre funktion av 
sluttäckningen och säkerställa en långsiktigt god avrinning. Avfallsdeponin skall användas 
längst fram till 2008, sedan skall den avslutas enligt den framtagna täcknings- och 
avslutningsplanen20.  
 
På västra sidan av deponin läggs det slam som bildas vid rengörning av tvättornen, vid Arctic 
Paper Munkedals AB. Slammet innehåller låga halter av tungmetaller, koppar och zink21. 
Slammet har en torrsubstans på drygt tio procent, vilket medför att vatten rinner nerför slänten 
och bildar en liten vattenansamling. Vattnet från ansamlingen avrinner därefter till 
lakvattendiket.  
 
Väster om deponin, på andra sidan om lakvattendiket, komposteras fiberslam från 
pappersbruket. Fiberslammet transporteras mellan fem och sju gånger per vecka till 
Hästeskedmossen. När slammet är färdigkomposterat hämtar pappersbruket det för att 
använda det som jordförbättringsmedel på egna marker.  
 
 

6.2.6 Maskiner på anläggningen 
 
Verksamheten på avfallsanläggningen kräver maskiner till sortering och lastning av inkommet 
avfall. I och med Rambos övertagande av verksamheten den 1 april, införskaffades två nya 
maskiner.  
 

• En hjulburen grävmaskin med gripklo, ATLAS Terex årsmodell 2004. Under normala 
förhållanden beräknas maskinen vara i gång cirka tjugo timmar i veckan.  

• En hjullastare, Ljungby L15 årsmodell 2004. Under normala förhållanden beräknas 
maskinen vara i gång cirka trettio timmar per vecka22. 

 
De båda maskinerna behöver regelbunden service då man byter motor- och hydraulolja, 
oljefilter och köldmedier. Vid behov av service kommer verkstadspersonal till anläggningen 
och servar maskinerna. De har med sig tillbehör som olja och filter. Det kommer dock att 
finnas olja på anläggningen för att kunna fylla på vid behov.   
 
Övriga maskiner som används på anläggningen är gräsklippare och mobil 
flisningsanläggning. Flisningsanläggningen ägs av Ragnsells AB och kommer 1 gång om året 
till Hästeskedmossen, för att flisa trä och ris. De har med sig eget bränsle och kemiska 
produkter.  

                                                 
20  Täcknings- och avslutningsplan. Munkedals kommun, Hästeskedmossen, 2004-02-02, rapport nummer 540522-03 
21 Analysresultat 2003-03-05, ALcontrol AB, rapport nummer 03007532, bilaga 4 
22 Uppskattningar från Johan Andersson, personal på Hästeskedmossen. 
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6.2.7 Kemiska produkter 
 
På Hästeskedmossens avfallsanläggning finns ett mindre antal kemiska produkter som 
används i verksamheten. Ragnsells AB, som tidigare ansvarade för anläggningen tog med sig 
merparten av de kemiska produkterna när bolaget lämnade anläggningen. Det innebär att det i 
dagsläget inte finns alla de kemiska produkter som kommer att behövas, utan de köps in vid 
behov. Tabellen visar de produkter som i nuläget finns på anläggningen, de som är under 
inköp samt uppskattad mängd som förbrukas per år.  
 
 

Kemikalieregister, Hästeskedmossen avfallsanläggning 
              

Produkt 
Daterat 

varuinfoblad Leverantör Användning
Uppskattad 

inköpsmängd Prio 
Farlighets

klass 

Microavfettning 2004-03-11 

Normax, Nordic 
Maintenance 

Experts Avfettning 25 liter 
Ja, en 

substans Xi 

Entreprenadfett, 
sticky rött 2004-02-02 

Normax, Nordic 
Maintenance 

Experts Smörjmedel max 60 kg Ja  

Spolarvätska 2003-09-12 

Normax, Nordic 
Maintenance 

Experts Maskiner 20 liter  Xn, F 

Pevastar 2004-01-02 

Normax, Nordic 
Maintenance 

Experts Handrengörning    

Duschcreme 2004-02-16 

Normax, Nordic 
Maintenance 

Experts Rengörning    

Diesel saknas Hydro Fordonsbränsle 13000 liter  Xn, N 

Silverline Glykol saknas Halden Kjemi AS Kylvätska endast vid läckage   

Tri-flow 2004-01-02 

Normax, Nordic 
Maintenance 

Experts Smörjmedel ca. 5 liter 
Ja, två 

substanser Xn, F 

Motorolja  ska köpas in Fordon Endast vid läckage   

Hydraulolja  ska köpas in Fordon Se ovan   

Städkemikalier    Små mängder   

Motorolja, tas 
med vid service 

Behövs ej, då de 
inte finns på 
anläggningen Byte vid service Fordon 50 liter   

Glykol, tas med 
vid service Se ovan Byte vid service Fordon 13 liter   

Hydraulolja, tas 
med vid service Se ovan Byte vid service Fordon 110 liter   
 
 
 
 
 
Produkterna har jämförts med kemikalieinspektionens prioriteringslista23 (PRIO). 

                                                 
23 www.prio.kemi.se/ 2004-05-06 

Tabell 1 
Kemikalielista, 
Hästeskedmossen 
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I tabellen kan man utläsa att det finns substanser i kemikalierna som är upptagna i listan:  
 

• Microavfettning, innehåller tung, väteavsvavlad nafta (petroleum), ett 
cancerframkallande ämne som skall utfasas.  

• Sticky rött, består av katalytiskt lätta paraffinoljor (petroleum), ett cancerframkallande 
ämne som skall utfasas.  

• Tri-flow, innehåller två substanser, butan och alifatisk medeltung lacknafta, båda är 
cancerframkallande och skall utfasas.  

 
Samtliga substanser ovan är utfasningsämnen och uppfyller kriterierna för CMR-ämnen; 
cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande24.  
 
 

6.3 Avfallsflöden 
Det produceras ständigt nya produkter, varav de flesta levereras i någon form av förpackning. 
Vi som konsumenter använder och förbrukar dessa produkter. Det genererar avfall som består 
av flera olika material. Flertalet av materialen är värdefulla då de kommer från olika 
naturresurser och kan återvinnas av producenterna. Det som inte kan återvinnas energiutvinns 
till stor del. I följande steg kommer vi att beskriva avfallets väg till omhändertagande. 
 

6.3.1 Avfall med producentansvar 
 
Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett ekologiskt och hållbart 
samhälle för framtiden.  Producentansvaret innebär att producenterna är skyldiga att ta hand 
om varorna även efter konsumenternas slutanvändning. Konsumenterna i sin tur har 
skyldighet att källsortera och lämna tillbaks förbrukade varor samt förpackningar till 
inlämningsplatser och återvinningsstationer. De varugrupper som ligger inom 
producentansvaret är25:  
 

• Förpackningar (plast, kartong, wellpapp, metall och glas) 
• Returpapper  
• Bilar  
• Däck utan fälg  
• Elektriska och elektroniska apparater 
• Batterier 
• Träförpackningar, sedan 2001. Den närmaste insamlingsplatsen för Munkedal ligger i 

Trollhättan26.  
 

                                                 
24 www.prio.kemi.se 2004-05-06 ”Kriterier” 
25  www.repa.se , producentansvaret, producentansvarets ide, 2004-04-29 
26  www.returemballage.com 2004-04-29 
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I tabell 2 redovisas de mängder avfall med producentansvar som lämnas in i Munkedals 
kommun.  
 
 
 
Avfallsslag Mängt ton/år Insamling Transportör Mottagare 

Papper 363 
Återvinningscentral, 
Återvinningsstationer

Auto Container AB, 
Ragnsells AB IL-returpapper 

Kartong 116 
Återvinningscentral, 
Återvinningsstationer Auto Container AB IL-returpapper 

Wellpapp 360 Återvinningscentral Ragnsells AB 
Ragnsells i Dals 

Långed 

Metallförpackningar 12 
Återvinningscentral, 
Återvinningsstationer Ragnsells AB 

Förpacknings-
insamlingen 

Glas ofärgat/färgat 181 
Återvinningscentral, 
Återvinningsstationer

AB Lars Larsson 
Grävmaskiner 

Svensk 
Glasåtervinning AB i 

Hammar i Närke 
Hårda 

plastförpackningar  
Återvinningscentral, 
Återvinningsstationer Ragnsells AB 

Förpacknings-
insamlingen 

Däck utan fälg 85 Återvinningscentral Ragnsells AB SDAB 
Elektriska och 

elektroniska varor 37 Återvinningscentral El-Kretsen El-Kretsen 
Stora vitvaror 26 Återvinningscentral Stena Gotthard AB El-Kretsen 

 

 

 

 

6.3.2 Farligt avfall 
 
Det farliga avfallet som kommer från hushåll och industri förvaras i speciella utrymmen, 
miljöstationer, för att därefter transporteras till omhändertagande. Till farligt avfall räknas 
avfall som bedöms utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön. I förordningen om miljöfarligt 
avfall (1985:841) definieras de olika avfallsgrupperna. Exempel på farligt avfall är batterier, 
spillolja, lysrör och lösningsmedel. Mängden farligt avfall kommer till största delen från 
allmänheten. Miljöfarligt avfall får inte transporteras yrkesmässigt av annan än den som har 
särskilt tillstånd från länsstyrelsen.  
 

Tabell 2 
Avfall med producentansvar i 
Munkedals kommun 
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I tabell 3 redovisas de mängder farligt avfall som lämnas in i Munkedals kommun.  
 
 

Avfallsslag Mängd ton/år Insamling Transportör Mottagare 

Aerosoler 0,08 Miljöstation Ragnsells AB 
Ragnsells 

Specialavfall 

Färgavfall 12,2 Ragnsells AB 
Ragnsells 

Specialavfall 

Latex 0,23 Ragnsells AB 
Ragnsells 

Specialavfall 

Småbatteri 1,7 Ragnsells AB 
Ragnsells 

Specialavfall 
Spillolja 13 Ragnsells AB Reci, Göteborg 

Oljefilter 2,6 Ragnsells AB 
Ragnsells 

Specialavfall 

Småkemikalier 0,1 Ragnsells AB 
Ragnsells 

Specialavfall 
Lågenergilampor 1,2 LBC Askersund El-Kretsen 

Lysrör 1,3 LBC Askersund El-Kretsen 
Glödlampor 0,3 LBC Askersund El-Kretsen 

Bilbatteri 31  
Stena Gotthard 

AB 
Boliden Bergsöe, 

i Landskrona 
 
 

 

 

 

6.3.3 Övrigt avfall 
Under övrigt avfall redovisas de fraktioner som inte tillhör producentansvaret eller farligt 
avfall. Av det övriga avfallet går det mesta till energiutvinning genom förbränning. Det som 
inte energiutvinns går till återvinning eller deponi på olika anläggningar. 
 

Tabell 3 
Farligt avfall i Munkedals 
kommun 
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I tabell 4 redovisas de mängder övrigt avfall som samlats in i Munkedals kommun.  
 

Avfall Mängd 
ton/år Insamling Transportör Mottagare Kommentar 

Hushållsavfall 2850 Vid hushållen 
LBC Bohusfrakt 

AB Renova AB 

Mellanlagras vid 
Hästeskedmossen. 

Transporteras till Renova i 
Gbg för energiutvinning 

Metallskrot 367 
Återvinnings-

central 
Stena Gotthard 

AB Stena Gotthard AB

Olika metaller sorteras samt 
förädlas för att bli nya 

produkter. 

Asbest 20 
Återvinnings-

central Ragnsells AB 

Under 2003, TRAAB 
från april 2004, Sivik 

(eller Tyft) 

Transporteras till 
anläggningar som är 

godkända för deponering av 
asbest. 

Fiberslam från 
Arctic paper AB 2940 Komposteras 

LBC Bohusfrakt 
AB Arctic paper 

Det färdigkomposterade 
materialet återgår till Arctic 
paper för egen avsättning. 
Mängden år 2003 var 4030 

ton 

Byggavfall 502 Hästesked 
LBC Bohusfrakt 

AB Renova AB Till energiutvinning 

Byggavfall 98 Hästesked 
Endast 

inkommande Hästesked 
Deponeras, består av 

betong, tegel mm 

Trä och ris 367 
Återvinnings-

central IQR Lidköping Till energiutvinning 

Brännbart 
industriavfall 275 Hästesked 

LBC Bohusfrakt 
AB Renova AB Till energiutvinning 

Kyl och frys 691st. 
Återvinnings-

central 
Stena Gotthard 

AB Stena Gotthard AB

Ozonnedbrytande ämnen 
tas omhand och metallen 

återvinns. 
 
 
 
 
 

 

6.4 Inlämning av utsorterat hushållsavfall 
 
Hushållen kan lämna sitt utsorterade avfall på olika platser i kommunen: 
 

• Återvinningsstationer, där hushållen kan lämna källsorterat avfall med 
producentansvar samt småbatterier, dygnet runt.  

• Återvinningscentralen har samma funktion som återvinningsstationerna, här kan 
hushållen även lämna grovavfall. Centralen är bemannad och avfall kan endast lämnas 
under öppettiderna. 

• Miljöstationer, där hushållens farliga avfall kan lämnas. De är placerade intill 
bensinstationer som ansvarar för att miljöstationen är låst då bensinstationen är stängd. 

Tabell 4 
Övrigt avfall i Munkedals 
kommun 
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6.4.1 Återvinningsstationerna 
 
Munkedals kommun har 6 stycken återvinningsstationer varav tre finns i Munkedal, en i 
Dingle, en i Hällevadsholm och en i Hedekas. Här kan hushållen lämna in avfall som är 
källsorterat i hemmen. Det som samlas in på dessa stationer är: papper, pappers- och 
kartongförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas och batterier. 
Ragnsells AB har ansvarat för skötseln och renhållningen av dem åt Munkedals kommun. 
Från 1 april, 2004 har Rambo tagit över ansvaret för skötsel och renhållning av dem. 
 
 

6.4.2 Återvinningscentralen  
 
Återvinningscentralen som finns i Munkedals kommun är belägen på Hästeskedmossens 
avfallsanläggning. Här kan hushållen lämna grovsopor, däck, elektronik, kyl- och frysskåp, 
asbest, glas, papper, förpackningar av papper och kartong, wellpapp, metall- och hårda 
plastförpackningar.  
 
I dagsläget är containrarna utställda på en grusplan. En del avfall hamnar på marken runt 
containrarna vilket ger ett stökigt intryck. Bredvid containern där däck förvaras, finns en slänt 
mot deponins södra sida. Nedanför denna slänt låg ett stort antal däck, vilka hade rullats ner 
för slänten av nattliga besökare. Däcken har legat där en längre tid och är för nedsmutsade för 
att återvinnas eller energiutvinnas. Grus och sten har hamnat inne i kanten på däcken och 
skulle förstöra de kvarnar som mal sönder däcken. Mängden däck i slänten skulle 
uppskattningsvis fylla två stycken containrar à 40m3 och kommer att läggas på deponi. 
 
 

6.4.3 Miljöstationer  
 
Munkedals kommun har tre stycken miljöstationer, en på Hästeskedmossens 
avfallsanläggning, en vid Hydro i Munkedal och en vid PREEM i Dingle. Här kan hushållen 
lämna sitt miljöfarliga avfall, t.ex. lysrör, bilbatterier, färgrester, lösningsmedel mm. Avfallet 
har tidigare hämtats av Ragnsells Specialavfall AB för transport till Alingsås. När Rambo tar 
över ansvaret för Hästeskedmossen kommer de att transportera avfallet med sin miljöbil till 
Hogenäs avfallsanläggning för mellanlagring. I samtransport med farligt avfall från övriga 
anläggningar fraktas avfallet till Ragnsells Specialavfall AB, SAKAB och Reci Industri AB 
för omhändertagande.  
 
 
6.4.3.1 Hästeskedmossen 
 
Miljöstationen som är belägen på Hästeskedmossen uppfyller de tillståndskrav som finns. Den 
är dock trångt placerad och av skyltningen kan det tydas som att man inte skall gå in i den. 
Det får till följd att allmänheten i stället placerar färgburkar med mera på marken utanför, 
vilket ger ett stökigt intryck och merarbete för personalen. Boxarna för bilbatterier är 
placerade utomhus intill miljöstationen. Av de fyra boxar som fanns var det endast en som var 
helt intakt och alla boxar saknade lock. Den här hanteringen strider mot Länsstyrelsens villkor 
i beslut 2000-12-07, vilket säger att bilbatterier skall förvaras i tättslutande boxar under 
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tak/lock. De här boxarna skall enligt miljösamordnare bytas ut omgående. Brandsläckaren i 
miljöstationen var inte kontrollerad sedan 20 december, 2002. 
 
 
6.4.3.2 Dingle 
 
Miljöstationen är stationerad vid PREEM bensinstation i Dingle. Vid besök (2004-04-20), var 
stationen nästan tom. Kärl till batterier, glödlampor, oljefilter m.m. saknades. Det var smutsigt 
och hänvisningar vart avfallet skulle placeras saknades. Det avfall som lämnats stod precis 
innanför dörren och bestod av tomma dunkar. Brandsläckaren har inte blivit kontrollerad 
sedan 20 december, 2002.  
 
 
6.4.3.3 Munkedal 
 
Miljöstationen i Munkedal är belägen intill Hydro vid den södra utfarten från samhället. Vid 
besök (2004-04-20), var stationen relativt tom. Det fanns kärl för spillolja, filter, småbatterier 
och lysrör. Det var dock dåligt utmärkt vart resterande avfall skulle placeras och det stod en 
kasse med skräp utanför containern. Inte heller här var brandsläckaren kontrollerad och det 
saknades ögondusch.  
 
 

6.5 Tidigare tillbud 
 
Spilloljetanken på Hästeskedmossen står placerad i en gjuten invallning i miljöstationen för 
farligt avfall. I invallningen finns även plats för fler tunnor. Tanken rymmer 5 m3 och 
invallningen rymmer 8 m3.  Invallningen byggdes efter ett sabotage 200027, som medförde 
oljeutsläpp på anläggningen. Oljeskadad jord nedanför miljöstationen schaktades bort och 
kvar blev en stor grop. Vid kraftigt regn rinner vatten från anläggningen ned och samlas i 
gropen. Vattnet härifrån avrinner till lakvattendiket. 
 
En mindre brand rapporterades 1996. Det var en ytbrand i papper på deponin och inga 
personskador finns rapporterade. 
 
Vid en ommålning av containrar 2001, bröt en av Ragnsell AB s personal armen. 
 

6.6 Lagar och andra krav 
Det finns lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom miljöområdet som en 
avfallsanläggning berörs av (se bilaga 1). I Miljöbalken finns de flesta av de lagar som berör 
verksamheten. Redan i balkens första kapitel 1 § nämns avfallsområdet t.ex. i punkt 5 i denna 
paragraf där det står: Miljöbalken skall tillämpas så att återanvändning och återvinning 
liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås.28 
 

                                                 
27 Beslut 2000-1207, Diarienummer 242-44667-2000 
28 www.jordnara.nu, miljöbalken 1 kap, 1§ 
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För att kunna följa de lagar och förordningar med tillhörande föreskrifter och allmänna råd 
som berör verksamheten, krävs ett system för att hålla sig uppdaterad. Enligt standarden ISO 
14001, kapitel 4.3.2 ”Lagar och andra krav” skall organisationen upprätta och underhålla 
rutiner för att identifiera och ha tillgång till lagkrav och andra krav som organisationen 
berörs av och som är direkt tillämpliga på miljöaspekterna för organisationens 
aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster.29 
 
Rambo efterlever skallkravet genom 30: 
 

• En skriftlig rutin för bevakning av lagstiftning och andra krav. Tillgång till lagkrav 
finns genom prenumeration på ”Miljöbalken och andra miljölagar” på CD-ROM från 
Naturvårdsverkets förlag. Denna innehåller förutom aktuell lagstiftning inom 
miljöområdet, även Naturvårdsverkets samtliga föreskrifter och allmänna råd samt 
Kemikalieinspektionens samtliga föreskrifter. 

• Att företaget är medlem i Svenska Renhållningsverksföreningen. Föreningen bevakar 
allt som sker inom branschen, presenterar de senaste forskningsresultaten och ny 
teknik samt belyser medlemsföretagens erfarenhet i branschtidningen RVF-Nytt och 
vid olika seminarier. 

• Miljöguiden via Internet. Företaget får e-mail när nya lagar införs eller uppdateras. 
Miljösamordnaren går sedan in på Rixlex för att se lagarna/uppdateringarna i fulltext. 

• Att fortlöpande följa upp förändringar i lagar och andra krav, vilka man fått vetskap 
om genom ovanstående punkter, samt kontakter med miljömyndigheter och 
miljörevisorer. VD bär yttersta ansvaret för uppdateringen. VD uppdaterar register 
över lagstiftning och andra krav enligt mall, dokumentnummer 4320001. 

 
 

6.6.1 Tillstånd och anmälningar 
 
Tillstånds och anmälningsskyldighet gäller enligt Miljöbalken 9 kap ”tillstånds och 
anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet” 6 §. 
 
Enligt förordningen 1998:899 21-22 §§, skall anmälan göras skriftligt till Länsstyrelsen innan 
ändring av verksamheten på B-anläggningar. Enligt 25 § skall en anmälan innehålla de 
uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall 
kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och 
miljöeffekter. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet, 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 
 
 
6.6.1.1 Hästeskedmossen 
 
Hästeskedmossens avfallsanläggning är en B-anläggning, vilket innebär att det krävs tillstånd 
av Länsstyrelsen för verksamheten. Tillstånd finns för verksamheten på Hästeskedmossen, 
enligt beslut 1990-09-21. Tillståndet är enligt miljöskyddslagen, men gäller även efter 
införandet av Miljöbalken (1999-01-01). Villkoren i beslutet samt kommentarer till hur 
villkor eller föreskrifter uppfylls finns beskrivet i bilaga 5. Länsstyrelsen har vid tre tillfällen 
(besöksrapport 1999-03-10, beslut 2000-12-07, beslut 2001-01-18) nämnt att kommunen bör 
                                                 
29 ISO 14001,( SIS 1996) 
30 Rambo AB, Miljöhandbok, dokumentnummer  4320000 
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lämna in en ny tillståndsansökan. Då deponin skall avslutas senast 2008, kommer inte Rambo 
att söka nytt tillstånd. Istället har Munkedals kommun lämnat in täcknings- och 
avslutningsplan till länsstyrelsen, och väntar på beslut. 
 
Munkedals kommun har också lämnat in anmälningar om förändring av verksamheten (bilaga 
6). Dessa berör främst deponering av olika material och kompostering av kommunalt och 
industriellt avloppsslam samt fiberslam från Arctic Paper AB, tidigare Munkedals AB.  
 
 

6.7 Transporter 
 
Driften av Hästeskedmossens avfallsanläggning genererar ett stort antal transporter. Avfall 
lämnas, mellanlagras och hämtas regelbundet. Tabellen i bilaga 2 visar de utgående 
transporterna från Hästeskedmossen, samt de interna transporterna på anläggningen. 
Transportberäkningarna har gjorts enligt beskriven metod i kapitel 2.4. Alla beräkningar som 
har gjorts finns redovisade i bilaga 2. 
 
Genom att använda tabell från Volvo, bilaga 2, har vi räknat ut det uppskattade utsläppet av 
kolväten (HC), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) samt svaveldioxid 
(SO2). Det totala antalet transporter ut från anläggningen är 370 stycken och beräknas 
tillsammans med de interna, förbruka drygt 50 000 liter diesel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.8 Vattenanalyser  
Kontrollprogram för Hästeskedmossen är från 1996-05-12 och styr mätningar av vattnet runt 
avfallsanläggningen. Kontrollprogrammet som omfattar lak-, grund- och ytvatten syftar till att 
dokumentera deponeringsområdets påverkan på närliggande omgivning. Det finns både ett 
basprogram och ett specialprogram, basprogrammet är det som vanligtvis används. 
Specialprogrammet skall enbart användas då mätningarna markerar en ökad påverkan av 
lakvattnet31. Företaget som för närvarande har i uppdrag att utföra mätningarna är Alcontrol 
AB.  
 
Det finns 15 stycken provpunkter för mätningar (bilaga 7). På 9 av dessa mäts endast 
temperatur och konduktivitet. På de övriga 6 mäts fler parametrar enligt bilaga 7.  
 

                                                 
31 Kontrollprogram Hästeskede 95-05-12 

Ämne Totalt utsläpp i kilo per år (ca) 
HC 30 
CO 200 
CO2 135 200 
NOx 1250 
SO2 0,08 

Ämne Utsläpp i kilo per liter 
HC 0,0006 
CO 0,004 
CO2 2,6 
NOx 0,024 
SO2 0,0000015 

Tabell 5 a och b 
Utsläpp från transporter 
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Nedan förklaras några av parametrarna och de återges i diagram. Begränsningar har gjorts till 
kväve och fosfor som är gödande ämnen samt COD och BOD som visar den mängd syre som 
åtgår vid nedbrytning av organiska ämnen, antingen med hjälp av kemikalier eller biologiskt.  
Diagrammen visar ovan nämnda parametrar vid kontrollpunkterna för lakvattnet samt  
ytvattnet i bäcken från mossen, och inlopp och utlopp i Nyrödssjön. De provvärden som finns 
i diagrammen har erhållits från Peder Grahn, mättekniker, Alcontrol AB. Variationer i 
provresultaten kan till stor del bero på vattenflödet genom mossen. Vid lågt vattenflöde blir 
koncentrationerna av ämnen högre än vid ett rikligare flöde. Variationerna kan även bero på 
årstiderna. Under sommaren tar växterna upp mer näringsämnen vilket medför att mindre 
mängder är lösta i vattnet.  
 
Totalkväve anger det totala kväveinnehållet i vattnet och kan dels kan vara organiskt bundet, 
dels som lösta salter. De lösta salterna utgörs av nitrit, nitrat och ammonium. Tillförsel av 
kväve till vatten anses vara den främsta orsaken till övergödning av havsvatten. Kvävet 
tillförs sjöar och vattendrag genom nedfall av luftföroreningar, läckage från jord- och 
skogsbruk samt genom utsläpp av avloppsvatten/lakvatten32.  
 
I diagrammet nedan visas kvävehalterna vid provtagningstillfällen mellan oktober 1995 – 
april 2004. 
 

 
 
 
 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 90:4 kan vatten med avseende på totalkvävehalten 
indelas enligt: 
 

                                                 
32 Recipientkontroll KMlab, Hästeskedmossens avfallsanläggning 1989-1994, Munkdals kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Diagram 1 
Kvävehalter i vatten 
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• Mycket låga kvävehalter: <300µg/l 
• Låga kvävehalter: 300 – 400 µg/l 
• Höga kvävehalter: 750 – 1500 µg/l 
• Mycket höga kvävehalter: > 1500 µg/l 

 
Av diagrammet kan man utläsa att både det diffusa och det koncentrerade lakvattnet 
innehåller höga mängder kväve. En stor del av detta kväve kommer troligtvis från det 
komposterade avloppsslam, som användes till täckning av deponin fram till 2002. Kvävet vid 
kontrollpunkten L 3 samt L 1 visar en svagt uppåtgående trend, vilket framgick vid försök 
med trendlinje i diagrammet.  
 

• I den bäck som avvattnar Hästeskedmossen (10) är kvävehalterna mycket höga. Vid 
provtagningstillfällen har värdet legat som högst 44 000 µg/l och som lägst 4000 µg/l.  

• Vid inloppet till Nyrödssjön är högsta värdet 13 000 µg/l och lägsta 2800 µg/l. 
• Vid utloppet från Nyrödssjön är det lägsta värdet är 540 µg/l och det högsta 1800 µg/l.  

 
 
Totalfosfor anger den totala mängd fosfor som finns i vattnet. Fosfor förekommer i vatten som 
organiskt bundet eller som fosfat. Tillförsel av fosfor till sjöar och vattendrag medför 
eutrofiering med syrebrist som följd. I sötvatten är fosfor den tillväxtbegränsande faktorn33.  
 
I diagrammet nedan visas fosforhalterna vid provtagningstillfällen mellan oktober 1995 – 
april 2004. 
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Enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 90:4 kan vattendrag med avseende på fosforhalt 
indelas enligt:  

 

                                                 
33 Recipientkontroll KMlab, Hästeskedmossens avfallsanläggning 1989-1994, Munkdals kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Diagram 2 
Fosfor i vatten 
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•       < 7,5 µg/l   Mycket näringsfattigt tillstånd 
• 7,5 – 15 µg/l   Näringsfattigt tillstånd 
•  15 – 25 µg/l   Måttligt näringsrikt tillstånd 
•  25 – 50 µg/l   Näringsrikt tillstånd 
•       > 50 µg/l   Mycket näringsrikt tillstånd 

 
Av diagrammet kan utläsas att lakvattnet innehåller höga halter av fosfor. Till skillnad 
från kvävet tenderar fosforhalterna att sjunka i lakvattnet. Detta syntes vid försök med 
trendlinje i diagrammet.  
 
• Deponiområdets recipient, bäcken som avvattnar mossen, (punkt 10) ser enligt 

provvärden ut att vara näringsrikt till mycket näringsrikt, vilket kan tolkas som att 
bäcken är övergödd. Det högsta värdet vid provtagningstillfällen ligger på 240 µg/l 
och det lägsta på 20 µg/l.  

• Vid inloppet till Nyrödssjön är det högsta värdet vid provtagningstillfällen 180 µg/l 
och det lägsta 11 µg/l 

• Vid utloppet till Nyrödssjön är högsta värdet 150 µg/l och lägsta värdet 10 µg/l 
 

 
Kemisk syreförbrukning COD–Mn34 (Chemical oxygen demand) ger information om 
halten av organiska ämnen och vissa oorganiska ämnen, såsom järn och ammonium i 
mark och vatten. Vid bestämning av kemisk syreförbrukning kan man använda 
kaliumpermanganat som oxidationsmedel. Värdet anger mängden syre som åtgår vid den 
kemiska oxidationen i provet, av främst organiska ämnen35.  
 
I diagrammet nedan visas COD halterna vid provtagningstillfällen mellan oktober 1995 – 
april 2004. 
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34 Mn = Mangan 
35 Recipientkontroll KMlab, Hästeskedmossens avfallsanläggning 1989-1994, Munkdals kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Diagram 3 
COD i vatten 
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Enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 90:4 kan en klassindelning göras i rinnande vatten och 
oskiktade sjöar enligt: 
 

•      < 5  mg/l   ingen eller obetydlig syretäring 
•   5 – 10 mg/l  liten syretäring 
• 10 – 15 mg/l  måttlig syretäring 
• 15 – 20 mg/l  tydlig syretäring 
•     > 20 mg/l   stor syretäring 

 
 
Av diagrammet går att utläsa att syreförbrukningen är hög i lakvattnet och måttlig till tydlig i 
de flesta andra punkterna. Detta tyder på att halten av organiska ämnen samt en del 
oorganiska ämnen är hög i lakvattnet samt att en del av dessa ämnen tenderar att följa med i 
avrinningen från mossen. 
 
Biokemisk syreförbrukning BOD (biochemical oxygen demand) är en parameter för 
bedömning av vattnets renhetsgrad. Med BOD7 menas att vattenprovet innesluts i ett tätt kärl 
under 7 dygn. Mängden av löst syre i vattnet mäts före och efter inneslutningen. Skillnaden i 
mätvärden visar hur mycket syre som förbrukats genom biologisk oxidation. Destillerat vatten 
har BOD 0 mg/l medan avloppsvatten kan ha värden på flera hundra mg/l. Resultatet utgör ett 
ungefärligt mått på förekomst av organiska föroreningar och på närvaro av bakterier. Vatten 
med hög halt av organiska ämnen kan ha låg BOD, om bakteriedödande kemikalier ingår 
bland föroreningarna36.  
 
I diagrammet nedan visas BOD halterna vid provtagningstillfällen mellan oktober 1995 – 
april 2004. 
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36 www.ne.se 2004-05-18 

Diagram 4 
BOD i vatten 
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Provresultaten visar på att organiska föroreningar följer med lakvattnet. Med tanke på att 
avloppsvatten kan innehålla flera hundra mg/l är dock dessa värden låga. 
 
 

6.8.1 Bottenfaunaundersökning 2003 
 
Bottenfaunaundersökningar skall göras vart tredje år. Undersökningar på de utvalda 
punkterna har gjorts 1989, 1997, 1999 och 2003. Kontrollpunkterna för bottenfaunan ligger 
på ungefär samma platser som de i kontrollprogrammet för vattenanalys i punkterna: 10 
deponiområdets recipient, 10 A inlopp Nyrödssjön, och 10 B utlopp Nyrödssjön (i denna 
rapport kommer punkterna för bottenfaunaundersökningen att benämnas på samma sätt som 
punkterna i kontrollprogrammet). Vid undersökning av bottenfaunan har det kontrollerats 
vilka arter/grupper som förekommer samt jämförelse med olika tillståndsindex. 
 
Undersökningarna av bottenfaunan vid de tre punkterna har dokumenterats. Bedömningarna i 
2003 års rapport visar: 
 

• Vid punkt 10, den bäck som är deponiområdets recipient är föroreningspåverkan stark 
eller mycket stark medan försurningen är ingen eller obetydlig. Vid undersökningen 
(2003) konstaterades att bottenfaunan huvudsakligen bestod av toleranta arter och 
grupper och att bäcken var både art och individfattig. De djur som påträffades tillhör 
mestadels föroreningståliga arter. Jämfört med tidigare undersökningar indikerar de 
här värdena på försämrade miljöförhållanden. 

 
• Vid punkt 10 A, inloppet till Nyrödssjön, är bedömningen av föroreningspåverkan lite 

osäker, det kan vara tydlig påverkan här, men det är precis på gränsen. Här är däremot 
försurningspåverkan tydlig. Jämfört med kontrollen som gjordes 1999 har förhållandet 
förbättrats men jämfört med de kontroller som gjorts före 1999 har förhållandet 
försämrats. 

 
• Vid punkt 10 B, som är en referenspunkt i närheten av utloppet från Nyrödssjön, finns 

en tydlig påverkan av organiska ämnen och/eller närsalter. Försurningspåverkan är 
stark eller mycket stark. Miljöförhållanden har försämrats jämfört med tidigare 
mätningarna.  

 
I alla tre punkterna har naturvärdet bedömts vara måttligt på grund av de arter som finns samt 
biodiversiteten på områdena. Påverkan från lakvattnet på naturvärdet kan förekomma vid 
punkt 10 och 10 A då de provpunkterna ligger i de bäckar som avvattnar Hästeskedmossen. 
Provpunkten 10 B är i bottenfaunaundersökningen en referenspunkt som inte tillhör de bäckar 
som avvattnar Hästeskedmossen. Naturvärdet bedöms även i referenspunkten vara måttligt. 
Utifrån detta bedöms att hela området har ett måttligt naturvärde, även utan påverkan från 
lakvattnet. 
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7 Miljöaspekter 
 
Miljöaspekterna är bedömda enligt den metod som beskrivs i kapitel 2.6, där man viktar 
aspekterna med avseende på ”omfattning x farlighetsgrad”. Aspekter som viktats ≥4, är en 
betydande miljöaspekt. 
 
I tabell 6 åskådliggörs samtliga aktiviteter för verksamheten (dvs. Hästeskedmossens 
avfallsanläggning med återvinningscentral, samt återvinnings- och miljöstationer) samt vilka 
miljöaspekter som är förknippade med aktiviteten. Aspekterna i sin tur är kopplade till olika 
miljöhot, framtagna av Naturvårdsverket37. 
 

• Aktivitet - är verksamhet, produkt eller tjänst på anläggningen. För att underlätta 
kopplingen till Rambos övriga anläggningar har aktiviteterna i bedömningstabellen 
grundats på aktiviteter i befintlig miljöaspektkatalog38. 

 
• Miljöaspekt - är den typ av belastning aktiviteten har på miljön. 

 
• Omfattning - är den volym/mängd som aktiviteten genererar per år. 

 
• Miljöpåverkan - är den effekt aktiviteten och/eller aspekten har på miljön. 

 
• Betydande miljöaspekt - (Ja/Nej) är de aktiviteter/tjänster som anses ha en betydande 

miljöpåverkan. 
 

 
 
Nedan i tabellen redogörs för samtliga aktiviteter inom verksamheten.  
 
 
 
Aktivitet Miljöaspekt Omfattning, 

ton/år 
       Miljöpåverkan                   

Naturvårdsverkets 14 hot 
Betydande 
aspekt (Ja/Nej) 

Bedömnings-
motivering 

Hästeskedmossens 
avfallsanläggning, 
med  
återvinningscentral 

      

    

  

Lokalisering Utsatt för vind     Nej (2x1)   

Inkommande avfall:            

- Hushållsavfall   2850 Nej (3x1)   

- Industriavfall   275 Nej (2x1)   

- Byggavfall   600 Nej (2x1)   

- Prod.ansvarsavfall   1190 Nej (2x1)   

- Fiberslam   2940 Nej (3x1)   

- Farligt avfall   63 Nej (1x2)   

- Slam för avvattning   270 m3 

Brutna kretslopp, avfall och 
miljöfarliga restprodukter. 

Nej (2x1)   

Transporter:             

                                                 
37 www.naturvarsverket.se  sök miljöhot,  2004-05-07 
38 Miljöhandbok, Rambo AB, dokumentnummer 4310000-1, utgåva 11 
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Aktivitet Miljöaspekt Omfattning, 
ton/år 

       Miljöpåverkan                   
Naturvårdsverkets 14 hot 

Betydande 
aspekt (Ja/Nej) 

Bedömnings-
motivering 

- Användning av fossila 
bränslen. Ja (2x3) 

- Utsläpp till luft, CO2, CO, 
NOx, SO2, VOC mm          Ja (2x3) 

Transporterna medför 
utsläpp som ger 
negativ påverkan på 
global och lokal miljö. 

 
- Hushåll 
- Entreprenörer                    
- Personal 

- Buller 

Mycket svårt att 
beräkna 

Växthuseffekt. Försurning av 
mark och vatten. Marknära 
ozon. Övergödning av vatten 
och mark. Påverkan av 
metaller.  
 
Tätorternas luftföroreningar 
och buller. Nej (1x0)   

Användning av 
tillsatsvaror:             
 
- Vatten 

- Förbrukning av 
naturresurs. Nyttjande av 
vatten som produktions- 
och försörjningsresurs.     Nej (1x1)   

- Elenergi   39 963 kWh   Ja       (2x2) 

Förhållandevis stor  
mängd elenergi. Bör 
undersöka orsaken. 

- Drivmedel 
Interna transporter 

- Förbrukning av ej 
förnyelsebar naturresurs. 13m3 Ja (2x3) 

  - Energikrävande 
framställning 

  

Ja (2x3) 
  - Utsläpp till luft   Ja (2x3) 

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 
utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 
miljön negativt. 

  
- Utsläpp till luft av 
kolväten vid tankning 

  

Nej (1x3)   
  

- Risk för läckage till mark 
från dieseltank. 

  

Försurning av mark och 
vatten. Marknära ozon. 

Övergödning av mark och 
vatten. Brutna kretslopp. 

Nej (1x3)   

- Kemikalier 
- Utsläpp till vatten och 
mark, vid städning.             

Obetydliga 
mängder   Nej (0x1)   

  
- Utsläpp till luft av 
lättflyktiga lösningsmedel.  

Obetydliga 
mängder Marknära ozon Nej (0x2)   

  
- Utsläpp till mark och 
vatten vid fordonstvätt.       

Tvätt och 
avfettnings-
kemikalier   Nej (1x1)   

  

- Uppkomst av farligt 
avfall vid 
maskinunderhåll.    

Spillolja, 
smörjfetter   Nej (1x2)   

Övrigt material till:       

- Kompostering   Bark         

- Täckning av deponi   
Jordmassor     

368 ton   Nej (0x0)   

Aktiviteter inom 
anläggningen       

    
  

 
- Sortering 

- Utsläpp till luft av 
fordonsgaser.                   

Motsvarar 
tillsammans med 
övrig hantering 
och lastning 
enligt nedan 
utsläpp som 
alstras från 13 
m3 diesel. 

Växthuseffekt. Försurning. 
Marknära ozon. 
Luftföroreningar. Ja (2x3) 

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 
utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 
miljön negativt. 

  

- Risk för utsläpp från 
farligt avfall till mark och 
vatten.   

Påverkan av organiska 
miljögifter. Påverkan genom 

metaller. Nej (1x3)   

  - Nedskräpning     Nej (2x1)   

  - Buller     Nej (1x0)   

- Lastning 
- Utsläpp till luft av 
fordonsgaser.                   

Se ovan vid 
sortering 

Växthuseffekt. Försurning. 
Marknära ozon. 
Luftföroreningar. Nej (1x3)   

  - Buller.    Nej (1x0)   

  - Nedskräpning    Nej (1x0)   
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Aktivitet Miljöaspekt Omfattning, 
ton/år 

       Miljöpåverkan                   
Naturvårdsverkets 14 hot 

Betydande 
aspekt (Ja/Nej) 

Bedömnings-
motivering 

Mellanlagring (exkl. farligt 
avfall):             

- Nedskräpning (vind och 
fåglar)                                  Nej (2x1)   

- metallskrot            

- glas            

- metallförpackningar            

- trä 
- Brandrisk, giftig 
brandrök    Nej (0x3)   

- papper/kartong            

- hårdplast            

- elektronik            

- däck            
- kyl- och frysskåp 

- Risk för utsläpp till luft av 
CFC   Störning av ozonskiktet Nej (1x3)   

- Flisning av trä - Brandrisk i flishögen    Nej (0x3)   

  - Buller    Nej (1x1)   

  - Damm    Nej (1x0)   
  
 
 

- Utsläpp till luft från 
maskiner 

1gång per år. Ca 
1620 liter diesel

Växthuseffekt. Försurning. 
Marknära ozon. 
Luftföroreningar.  Nej (1x3) 

  

- Kompostering av 
fiberslam 

- Utsläpp till luft av 
processgaser CO2 och 
CH4                        2940 ton/år Växthuseffekt. Nej (1x3)   

  
- Utsläpp till mark och 
lakvatten  Övergödning Nej (1x2)   

- Deponering - Deponigaser (CO2, CH4) 530 ton Växthuseffekt Ja (2x3) 

Deponigaser är 
växthusgaser som ger 
påverkan på global och 
lokal miljö 

  - Lakvatten   

Påverkan genom metaller. 
Påverkan av organiska 

miljögifter. Övergödning. Ja (2x3) 

Organiska miljögifter 
och metaller påverkar  
flora och fauna 
negativt. Övergödning 
leder till igenväxning av 
vattendrag och sjöar. 

  - Brandrisk   Växthuseffekt. Nej (1x3)   

- Avvattning av slam - Lakvatten 270 ton 

Påverkan genom metaller. 
Påverkan av organiska 

miljögifter. Nej (1x3)   

Hantering av farligt avfall:   63,71 ton         
- Utsläpp till luft av 
kolväten och andra 
lättflyktiga ämnen. 

  

Växthuseffekt, Marknära ozon, Nej (0x3)   
- Risk för utsläpp till mark 
och vatten vid trasigt 
emballage.  

  

Ja (2x3) 

Trasiga batteriboxar 
förvaras utanför den 
gjutna plattan. 

- Risk för oljeutsläpp till 
mark och vatten från 
spilloljetankens invallning.

  

Påverkan genom metaller. 
Påverkan av organiska 

miljögifter. Brutna kretslopp, 
avfall och miljöfarliga 

restprodukter. Nej (1x3)   

 
- sortering               
- mellanlagring                    
- lastning 

- Brand- och 
explosionsrisk     Ja (2x3) 

Många förpackningar 
med okänt innehåll eller 
felaktig märkning 
innebär risk vid 
hantering och lagring. 

Skötsel av maskiner och 
fordon:       

    
  

- Tvätt och avfettning 
- Utsläpp till luft av 
lättflyktiga lösningsmedel.      Nej (0x2)   

- Oljebyte 

- Uppkomst av farligt 
avfall (spillolja och 
oljefilter) 

Byte av olja 3 
gånger per år 

Brutna kretslopp, avfall och 
miljöfarliga restprodukter. Nej (0x2)  
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Aktivitet Miljöaspekt Omfattning, 
ton/år 

       Miljöpåverkan                   
Naturvårdsverkets 14 hot 

Betydande 
aspekt (Ja/Nej) 

Bedömnings-
motivering 

Skötsel av 
anläggningen:       

    
  

- Gräsklippning  

- Utsläpp till luft av 
maskinavgaser, CO2, CO, 
NOx, VOC.                         10 liter bensin 

Växthuseffekt. Försurning. 
Marknära ozon. Nej (0x3) 

  

  - Buller     Nej (2x0)   

- Målning 
(förbättringsmålning) 

- Utsläpp till luft av 
lättflyktiga lösningsmedel.

Mycket små 
mängder  Nej (0x2) 

  

- Personalbyggnad 

- Utsläpp till 
trekammarbrunn från disk 
och toalettavlopp.    Övergödning. Nej (1x1)   

  
- Uppkomst av avfall och 
farligt avfall (ljuskällor). 

  Brutna kretslopp, avfall och 
miljöfarliga restprodukter. Nej (0x2) 

  

- Garage - Brandrisk 
    

Nej (1x3) 
  

  

- Golvbrunn i det största 
garaget går till 
trekammarbrunn utan att 
passera oljeavskiljare. 

    

Ja (1x4)  

  

  

- Golvbrunn i det minsta 
garaget är okänt var den 
leder. 

    

Ja (1x4) 

  

  
- Uppkomst av farligt 
avfall (ljuskällor) 

    

Nej (0x1) 

  

Utgående från 
anläggningen:       

    
  

Produkter:             

- Sorterade 
återvinningsfraktioner   1190 ton   Nej (1x0)   

- Avfall för energiutvinning   5184 ton   Nej (1x1)   

- Bioslam/kompost   4030 ton   Nej (1x0)   

- Slam eventuellt 
innehållande 
flamskyddsmedel 

  

 

  

    

Avloppsreningsslam 
som eventuellt kan ha 
innehållit 
flamskyddsmedel 
komposteras sen 2002 
ej på anläggningen 

- Farligt avfall   63,8 ton   Nej (1x2)   

Transporter:             

- Entreprenörer 
- Användning av fossila 
bränslen.                37,4 m3 Ja (2x3) 

  
- Utsläpp till luft, CO2, CO, 
NOx, SO2, VOC mm            

Växthuseffekt. Försurning av 
mark och vatten. Marknära 

ozon. Övergödning av vatten 
och mark. Påverkan av 

metaller. Ja (2x3) 

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 

utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 

miljön negativt. 

  - Buller   
Tätorternas luftföroreningar 

och buller. Nej (1x2)   

Återvinnings-
stationer.             

Lokalisering             

Användning av 
tillsatsmedel:             

- Färg och lösningsmedel 
- Utsläpp till luft och 
vatten 

Ringa mängd 
färg/lack till 
bättrings-
målning   Nej (0x1)   

Inkommande till 
anläggningen       

    
  

- Råvaror 
(producentansvars-avfall 
från hushåll och mindre 
företag) 

  

ca 500 ton 

  

Nej (1x0) 
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Aktivitet Miljöaspekt Omfattning, 
ton/år 

       Miljöpåverkan                   
Naturvårdsverkets 14 hot 

Betydande 
aspekt (Ja/Nej) 

Bedömnings-
motivering 

- Transporter från hushåll 
och mindre företag 

- Användning av fossila 
bränslen.                  

Svårt att 
beräkna Nej (1x3) 

  
- Utsläpp till luft, CO2, CO, 
NOx, SO2, VOC mm           

Växthuseffekt. Försurning av 
mark och vatten. Marknära 

ozon. Övergödning av vatten 
och mark. Påverkan av 

metaller. Nej (1x3) 

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 

utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 

miljön negativt. 

  - Buller   
Tätorternas luftföroreningar 

och buller. Nej (1x0)   

Aktiviteter på 
återvinningsstationen 

- Nedskräpning, 
dumpning av övrigt avfall     Nej (1x1)   

  - Buller     Nej (0x1)   

Sortering av:             
- papper   Växthuseffekt.     

- kartong     Nej (1x2)   
- plastförpackningar 

- Brandrisk i container 
(utsläpp av bl.a. CO2, 
CH4). Brandgaser.         

- glas (färgat/ofärgat)             

- metallförpackningar             

- batterier             

Lastning - Buller     Nej (1x0)   

Transporter från 
återvinningsstation             

- Entreprenörer 
- Användning av fossila 
bränslen.                   

Tömning ca 
varannan vecka Ja (2x3) 

  
- Utsläpp till luft, CO2, CO, 
NOx, SO2, VOC mm            

Växthuseffekt. Försurning av 
mark och vatten. Marknära 

ozon. Övergödning av vatten 
och mark. Påverkan av 

metaller. Ja (2x3) 

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 

utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 

miljön negativt. 

  - Buller   
Tätorternas luftföroreningar 

och buller. Nej (1x2)   

Miljöstationer             

Lokalisering 
- Miljöstationen i 
Munkedal är placerad intill 
Örekilsälven.     Nej (1x2)   

Inkommande till 
miljöstationen:             

Farligt avfall från hushåll   ca 40 ton   Nej (1x2)   
- Transporter från  
hushåll 

- Användning av fossila 
bränslen.                Nej (1x3) 

  
- Utsläpp till luft, CO2, CO, 
NOx, SO2, VOC mm            

Växthuseffekt. Försurning av 
mark och vatten. Marknära 

ozon. Övergödning av vatten 
och mark. Påverkan av 

metaller. 
Nej (1x3)

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 

utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 

miljön negativt. 

  - Buller 
  Tätorternas luftföroreningar 

och buller. Nej (0x1) 
  

Aktiviteter på 
miljöstationerna:             

-  Mellanlagring 

- Risk för utsläpp till luft av 
kolväten och andra 
lättflyktiga ämnen.    Växthuseffekt. Marknära ozon Nej (0x2)   

  
- Brand och 
explosionsrisk   

Påverkan genom metaller. 
Påverkan genom organiska 

miljögifter. Nej (1x3)   

- Lastning - Buller     Nej (0x0)   

- Skötsel av stationen 

- Sabotagerisk, då det är 
möjligt att hämta nyckel 
och själv gå in i container 
som står utom synhåll 
från personal inne i butik. 

  

Påverkan genom metaller. 
Påverkan genom organiska 

miljögifter. Ja (1x4) 

Personskador och 
skador på miljö kan 
uppstå då farligt avfall 
inte hanteras korrekt. 

- Kemikalier 
- Utsläpp till luft av 
lättflyktiga lösningsmedel 

Ringa mängd 
lösningsmedel 

för rengöring av 
hyllor och golv Marknära ozon. Nej (1x3)   
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Aktivitet Miljöaspekt Omfattning, 
ton/år 

       Miljöpåverkan                   
Naturvårdsverkets 14 hot 

Betydande 
aspekt (Ja/Nej) 

Bedömnings-
motivering 

Transport från 
miljöstation 

- Användning av fossila 
bränslen.                    Nej (1x3) 

  
- Utsläpp till luft, CO2, CO, 
NOx, SO2, VOC mm            

Växthuseffekt. Försurning av 
mark och vatten. Marknära 

ozon. Övergödning av vatten 
och mark. Påverkan av 

metaller.  
 Nej (1x3) 

Användning av fossila 
bränslen resulterar i 

utsläpp som påverkar 
den globala och lokala 

miljön negativt. 

  - Buller   
 Tätorternas luftföroreningar 
och buller. Nej (1x0)   

 
 

 
 

7.1 Betydande miljöaspekter 
 
En miljöaspekt klassas som betydande då den aktivitet som är förknippad med aspekten har 
eller kan ha en betydande miljöpåverkan. I tabell 6, listas samtliga aktiviteter med tillhörande 
aspekt och miljöpåverkan. Det finns aktiviteter som kan ha stor påverkan, men där 
omfattningen är så låg att den totala påverkan inte är betydande. De aktiviteter som viktats 
som betydande är: 
 

• Transporter; tunga transporter med avfall sker idag uteslutande med lastbil med stora 
utsläpp från fossila bränslen som följd. De har en stor bidragande orsak till 
miljöpåverkan som växthuseffekt, övergödning, marknära ozon, försurning samt 
påverkan från metaller. Transporter är idag ett av de stora miljöproblemen och 
farligheten för miljön bör alltid klassas som stor. 

 
Diesel som används i Sverige är sedan 1995 helt dominerande av miljöklass 1, vilket 
innebär att innehållet av svavel får vara max 10 mg/kg. Detta har medfört att 
försurningen från trafiken har minskat under senare år. Vidare gäller att miljöklass 1 i 
princip inte får innehålla polyaromatiska kolväten39.  
 

• Deponering; Deponins förmåga att binda farliga ämnen beror bland annat på surhet 
och syretillgång. Deponin på Hästeskedmossen består till stor del av hushållsavfall 
och komposterat avloppsslam från tidigare deponering. Nedbrytning av organiskt 
material förbrukar syre, men redan någon meter ned i deponin är lufttillförseln från 
atmosfären så låg att syret kan ta slut redan inom en vecka. Man kan anta att 
nedbrytningen av materialet på deponin i dagsläget sker med hjälp av 
jäsningsprocesser, som inte är beroende av syrgas. Jäsningen bryter ned det organiska 
materialet till organiska syror. Det innebär att pH-värdet sjunker i avfallshögen och 
minskar förmågan att binda tungmetaller, vilka kommer att läcka ut till omgivningen. 
När det organiska materialet är så gott som nedbrutet avtar jäsningsprocessen. De 
organiska syror som uppkommit bryts ned under bildning av metangas och pH-värdet 
börjar stiga40. Metangas läcker ut i atmosfären där den bidrar till växthuseffekten. 
Eftersom man inte vet hur stort läckaget från deponin är har omfattningen klassats 
som okänd (= hög). 

 

                                                 
39 www.naturvardsverket.se 2004-05-18, teknik och miljö, trafik och transporter, miljöklassade bränslen, diesel. 
40 Läker tiden alla sår, Naturvårdsverkets förlag sid. 97 

Tabell 6 
Miljöaspekter och 
miljöpåverkan, 
Hästeskedmossen 
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Pappersbruket i Munkedal, komposterar sitt fiberslam väster om deponin. Bark 
blandas in i slammet för att påskynda komposteringen, innan det läggs på åker som 
jordförbättringsmedel. Slammet innehåller näringsämnen och mindre mängder 
tungmetaller vilka läcker ut i lakvattendiket. Läckaget av näringsämnen och 
tungmetaller från deponin och komposteringen leder till övergödning av mark och 
vatten och påverkan genom metaller. 

 
• Hantering av farligt avfall; farligt avfall innebär stora risker för miljön om det inte 

hanteras korrekt. Vid besök på anläggningen förvarades inlämnade bilbatterier i 
trasiga boxar, utan lock. Vid regn kan boxarna läcka svavelsyra och bly och då 
associeras med miljöhotet påverkan genom metaller. Förvaringen strider även mot 
Länsstyrelsens beslut och är då enligt Rambos egen definition en betydande 
miljöaspekt.  

 
• Garagen; de båda garagen har golvbrunnar för att slippa vattenansamlingar vid blött 

väder. I det största garaget leder golvbrunnen till en trekammarbrunn, utan att passera 
oljeavskiljare. Om läckage av olja eller diesel inträffar från parkerad maskin, eller från 
dieselcisternen, medför det att utsläppen sker direkt till trekammarbrunnen utan 
rening. Det skulle kunna slå ut den biologiska nedbrytningen som sker i brunnen. 

 
I det minsta garaget (som är en tillbyggnad), finns en golvbrunn som leder rätt ned i 
marken. På grund av detta är effekten av eventuella utsläpp okänd (=hög). Det är dock 
liten risk att det inträffar. 
 
De båda garagen med dess olämpliga avlopp kan leda till förorening av mark och 
vatten. Av de miljöhot Naturvårdsverket har är inget direkt förknippat med problemen 
i garagen. Däremot kan man koppla ihop det med miljömålet ”giftfri miljö”41. 
 

• Elförbrukning, anledningen till den, i förhållande till storleken på anläggningen, höga 
förbrukningen av el på Hästeskedmossen är okänd. Det kan ev. vara de motorvärmare 
som vintertid är igång hela natten. Produktion och förbrukning av el berör miljöhoten 
”nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs”, 
”exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur” 
samt ”anspråk på särskilt värdefulla områden”(vattenkraft).   
 

• Miljöstation; risken för sabotage är liten, men om det skulle ske kan det innebära 
stora konsekvenser för natur och miljö. Stationerna kan innehålla skilda kemikalier, 
kanske i omärkta förpackningar, och vara mycket giftiga eller brandfarliga. Vid en 
olycka eller ett sabotage, är även risken för personskada stor. Miljöpåverkan visar sig 
genom påverkan av metaller och påverkan av organiska miljögifter. 

 
• Kemikalieanvändning; de kemiska produkter som finns på anläggningen är få. Ett 

par av dem innehåller dock ämnen som finns med på kemikalieinspektionens 
prioriteringslista över ämnen som bör utfasas. Det är inget av de 14 miljöhoten som 
direkt kan förknippas med användningen, utan vi har istället tittat på miljömålet 
”giftfri miljö”. I och med att man använder ämnen som finns med på listan, skall 
aspekten klassas som betydande enligt Rambos rutiner för miljöaspektvärdering, trots 
att mängderna är små.  

 
                                                 
41 www.miljomal.nu  2004-05-13 
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7.2 Naturvårdsverkets 14 miljöhot 
 
Verksamheten på Hästeskedmossen leder till miljöpåverkan av olika slag. De aspekter som 
identifierats har kopplats ihop med naturvårdsverkets 14 miljöhot42, vilka skall motsvara den 
påverkan som aspekten ger.  I detta avsnitt förklaras de miljöhot som är förknippade med de 
betydande miljöaspekterna; 
 

• Växthuseffekten - den största orsaken till växthuseffekten är människans utnyttjande av 
fossila bränslen (kol, olja, gas). Vid förbränning av fossila bränslena tillför man 
atmosfären koldioxid som varit ”gömd” i jordens inre. Utsläppet gör att man ökar den 
totala koncentrationen av koldioxid i atmosfären, med ökad medeltemperatur som 
följd. Konsekvenserna av det kan leda till katastrofala miljöproblem. På delar av 
jordklotet kan det bli extrem torka som medför ökad ökenspridning som följd. På 
andra håll kommer istället översvämningar att bli vanligt.  

 
Metangas bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material och är 21 gånger 
starkare som växthusgas än koldioxid.  

 
• Övergödning av vatten och mark - utsläpp av gödningsämnen (fosfor och kväve) är en 

av anledningarna till övergödning. Gödningsämnena lakas ur marken från bland annat 
jordbruk och avfallsupplag och hamnar i vattendrag och sjöar som blir igenväxta. 
Transporter, som bildar NOx, har starkt bidragit till problemet med övergödning. Idag 
har jordbruket minskat sina utsläpp av gödningsämnen i och med bättre kontroll av 
spridningen. Trafiken, däremot, ökar konstant och utsläpp av kväve med den.   

 
• Försurning av vatten och mark - svavel och kväve orsakar försurning av sjöar, hav och 

mark. Svavel finns i petroleumbaserade bränslen och vid förbränning av oljehaltiga 
bränslen bildas svaveldioxid. Svaveldioxid från transporter och industrier har minskat 
då bränslet idag innehåller betydligt mindre svavel än tidigare. Vid förbränning i höga 
temperaturer (t.ex. en bilmotor) reagerar luftens kväve och syre med varandra och det 
bildas kväveoxider. Vid nederbörd faller föroreningarna ned till mark och vatten i 
form av ammoniak och salpetersyra, och försurar området.  

 
• Marknära ozon - ett ökande miljöproblem som till stor del beror på trafiken och 

industrier. Ozon är en naturligt förekommande gas, som gör stor nytta högt upp i 
atmosfären där det hindrar skadliga UV-strålar att nå jordytan. Marknära ozon är dock 
skadligt för växter, djur och människor. I närvaro av solljus, kväveoxider och 
kolväten, oxideras luftens syre och ozon bildas. Utsläpp av kväveoxider och flyktiga 
organiska kolväten (VOC) från trafik har ökat, vilket har lett till att ozon i de marknära 
luftlagren har ökat kraftigt. Ozon är långlivat och kan färdas långa sträckor. På 
sommaren då det är soligt och varmt kan ”ozonmoln” driva med vinden och påverka 
områden som endast har lite trafik.  

 
• Påverkan genom metaller – varje år slits stora mängder vägbeläggning loss (130 000 

ton43) och hamnar tillsammans med däckmaterial (9 000 ton) i diken, bäckar, sjöar och 

                                                 
42 www.naturvardsverket.se  sök miljöhot 2004-05-11 
43 www.vv.se/miljo  2004-05-13 
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hav. Stoftet innehåller bland annat zink, kadmium och bly. Slitaget från bromsar 
bidrar med en mängd koppar.  

 
Det slam som skiljs från vattnet på reningsverken, innehåller stora mängder 
näringsämnen. Dessvärre innehåller det också skadliga tungmetaller, i synnerhet om 
industrier är anslutna till verket. Metallerna förorenar slammet vilket gör att det är 
olämpligt att sprida på åkermark. Gränsvärden har införts på hur höga metallhalter 
slammet får innehålla för att kunna användas som gödselmedel. 
 
Nederbörd, i synnerhet surt nedfall, medför att metaller kan läcka ut till omgivningen 
från deponerat avfall.  

 
• Påverkan av organiska miljögifter – miljögifter har en direkt påverkan på levande 

organismer och är persistenta (mycket stabila) och bryts ned mycket långsamt eller 
omvandlas till mindre farliga ämnen. Till miljögifter räknas framställda ämnen som 
DDT och PCB, men också naturliga ämnen (som gjorts mer tillgängliga i ökad mängd) 
som tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver. I våra elektroniska varor finns 
bromerade flamskyddsmedel för att förhindra brand. Hos människan ökar förekomsten 
av ämnet PBDE fortfarande, även om det minskat i faunan. En liten del av asfalten på 
våra vägar består av bindemedlet bitumen. I bindemedlet finns små mängder organiska 
miljögifter i form av PAH (kolväten).  

 
• Nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs – vattenkraft är 

en ren energikälla, men som ändå medför stora inverkningar på miljön. Älvar som 
tidigare sprudlade av liv, är i stort sett torrlagda och stora dammar har byggts för att ta 
vara på smältvatten.  

 
Hur kärnkraften påverkar oss i framtiden är det ingen som vet. Det radioaktiva avfallet 
förvaras i bergrum i väntan på lösningen till en mindre riskfylld hantering.   

 
• Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur och 

anspråk mot särskilt värdefulla områden - den infrastruktur som byggs idag, sätter 
spår som kommer att ta mycket lång tid att läka, om ens någonsin.  – för att ta vårt 
ansvar till kommande generationer måste hänsyn tas till de naturvärden som finns, 
både vid nybebyggelse och utökning av redan befintlig verksamhet.  

 
Resterande miljöhot som inte anses ha någon betydande påverkan av verksamheten är; 

 
• Tätorternas luftföroreningar och buller 
• Introduktion och spridning av främmande organismer 
• Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter 
• Strålning 
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8 Diskussion 
 

8.1 Uträkningar av transport  
 
Transportuträkningarna är gjorda med den metod Rambo använt sig av tidigare, vilken 
redovisar dieselförbrukningen under ett år. Genom att multiplicera den totala 
dieselförbrukningen med utsläppens storlek av de olika ämnena per liter, får man fram hur 
stora utsläpp transporterna genererar.  
 
I den miljöutredning som har gjorts anser vi att det är mest befogat att använda denna metod 
där man räknar ut de faktiska utsläppen eftersom vi genom kontakt med åkerierna fått fram 
den reella bränsleförbrukningen.  
 
En annan metod skulle kunna vara den som används i boken ”Mall för miljöutredning”. De 
använder tonkilometer, där de olika utsläppen beräknas med ELU-värde, som talar om vad 
folk är villiga att betala för att minska miljöpåverkan av ett visst ämne. Detta sätt att göra 
utsläppsberäkningar på skulle vara mer befogat då man vill jämföra flera ämnen.  
 
Beräkningar utifrån tonkilometer skulle ge svaret hur stora utsläppen för varje ton 
transporterat material blir per kilometer. Denna beräkningsmetod bör vara mer relevant då en 
livscykelanalys skall göras, där det är produktens påverkan på miljön som är av intresse.  
 
 

8.2 Miljöaspektsvärdering 
 
Skillnaden mellan Naturvårdsverkets 14 miljöhot och 15 miljömål44 är inte så stor. I denna 
miljöutredning har vi använt oss av de 14 hoten, eftersom de använts vid tidigare 
miljöutredningar och miljöaspektvärderingar på företaget. Fördelen är att när högsta 
ledningen skall besluta om de aspekter som anses vara betydande, då känner de till de 
miljöhot som diskuteras. Negativa aspekter är att de 14 miljöhoten kräver viss 
miljövetenskaplig kunskap. Det enda som Naturvårdsverket erbjuder är en kort uppradning av 
de klassade hoten.  
 
Miljömålen är mer pedagogiskt riktiga. För det första kallar man det mål och inte hot och mål 
kan uppfattas som mer positivt än hot. En mer och betydande orsak till att byta och använda 
sig av målen, är att det just är mål. Det finns rikligt med information om de olika målen, där 
man lätt kan skaffa sig den information man kan behöva för att sätta sig in i problematiken. 
Miljömålen har dessutom flera olika delmål, som visar vägen för samhällets agerande. Rambo 
bör alltså tänka över användandet av miljöhoten till förmån för miljömålen.  
 
En del av de transporter som är förenade med verksamheten, har ej viktats som betydande 
miljöaspekter. I jämförelse med de övriga transporterna, antas t.ex. persontransporter vara få. 
Egentligen borde alla transporter viktas som betydande påverkan så länge vi använder oss av 
fossilt bränsle. Utvinning och framställning av fossila bränslen kräver mycket energi och ofta 
långa transporter, vilka i sin tur också kräver bränsle. Även om persontransporter är ett 
                                                 
44 Mer om Sveriges miljömål kan man läsa om på www.miljomal.nu  
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problem som inte Rambo kan göra något åt, borde de stå med på listan över betydande 
miljöaspekter.  
 
 

8.3 Övriga reflektioner 
 
Intrycket vi fått av Rambo, är att de har ett väl fungerande miljöarbete och 
miljöledningssystem. Vi har dock några synpunkter på verksamheten. 
 

• I kapitel 4.1 nämns Rambos strategi, vilken bland annat skall vara ett maximalt 
utnyttjande av avfallet. Frågan är, om förbränning av hushållssopor är det maximala 
utnyttjandet eller om det finns andra alternativ. Diskussioner uppstår med jämna 
mellanrum i media vilket som egentligen är mest lönsamt; rötning eller förbränning. 
Ur miljösynpunkt och kretsloppstänkande borde det, enligt vår mening, vara mest 
fördelaktigt att röta organiskt avfall och på så sätt framställa energirik biogas. I 
sökandet efter alternativ till fossila bränslen/energi är biogas ett bra alternativ.  

 
Den rötrest som bildas vid rötning av organiskt material innehåller höga halter 
näringsämnen och fungerar utmärkt som jordförbättringsmedel på jordbruksmark. 
Problemet tidigare har varit att bönderna inte varit intresserade av rötresten, då man 
varit tvungen att tillsätta kemiska produkter för att avvattna rötrestprodukten. I nuläget 
arbetar man med en ny metod på TRAAB i Vänersborg, vilken innebär att man i 
slutändan får ett godkänt flytgödsel utan kemiska tillsatser. Man beräknar att börja 
producera gödslet i juni, 2004. För att kunna sprida gödslet på åkrarna måste det 
certifieras, vilket kan göras tidigast om ett år45.  
 

• I kapitel 6 finns utdrag ur en undersökning som KM lab har gjort på 
Hästeskedmossen. De nämner ett område söder om deponin, där grundvattnet ev. 
skulle kunna påverkas av deponin. Vidare hävdar de att risken är liten och om det 
skulle hända är det med försumbara miljöeffekter.  

 
Frågan är, om det någonsin är försumbart att förorena vårt grundvatten? Då det inte är 
Rambo utan Munkedals kommun som har ansvaret för marken, hoppas vi att Rambo 
uppmanar kommunen att se över om det över huvudtaget föreligger någon risk för 
förorening och i så fall omedelbart ta tag i problemet.  
 

• I bottenfaunaundersökningen omtalas att undersökningarna indikerar på försämrade 
miljöförhållanden i de tre punkter där undersökning sker. Om man sätter det i relation 
till att sprinklerna troligtvis ej fungerat i samma omfattning som tidigare, vilket 
framkommit genom samtal med Peder Grahn, Alcontrol AB, kan man ställa sig 
frågan; Kommer miljöförhållandet i den bäck som avvattnar Hästeskedmossen att 
försämras ytterligare, på grund av att pumpbrunnen inte fyller på sig till den gräns då 
sprinklerna går igång och fördelar vattnet från lakvattendammen över mossen?  

 
Att pumpbrunnen inte fyller på sig kan enligt Peder Grahn bero på att lakvattendiket 
växt igen. Om så är fallet bör kommunen (som ansvarar för marken) se till att det 
rensas omgående för att försäkra sig om att sprinklerna även i fortsättningen kommer 
att ha den funktion som det är tänkt att de skall ha. Sambandet mellan det försämrade 

                                                 
45 Samtal med Ragnar Davidsson, miljöingenjör på TRAAB. 2004-05-12 
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miljöförhållandet och sprinklernas funktion bör undersökas för att förhindra att 
miljöförhållandet försämras av den orsaken att sprinklerna inte fungerar som de skall. 

 
• Rambo har väl dokumenterade rutiner med avseende på miljöledningssystemet. Vad vi 

reflekterade över var dock att de inte var medvetna om att kemikalieinspektionens 
obs-lista utgått och ersatts av prioriteringslistan (PRIO). Företaget bör snarast 
uppdatera den berörda rutinen. De bör vidare se över de kemikalier som i dagsläget 
finns på Hästeskedmossen, då de innehåller substanser som finns med i PRIO-listan. 

 
• Varuinformationsblad saknas för diesel och glykol på Hästeskedmossen. Det strider 

mot Arbetsmiljölagen 1997:1160, 3 kap 2§. Enligt Rambos rutin för bedömning av 
miljöaspekter, är en miljöaspekt betydande om företaget brister i lagefterlevnad. Då 
Rambo endast ansvarat för anläggningen sedan den 1 april 2004, finns förståelse för 
att de ännu inte hunnit införskaffa alla varuinformationsblad.  

 
• I arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § och Räddningstjänstlagen 41 § anges att brandutrustning 

skall underhållas. Det finns inga krav som anger när och hur det skall ske. Svensk 
standard har utvecklat en norm ”SS 3656 – Underhåll och omladdning av 
handbrandsläckare” som anger hur service och underhåll av brandsläckare skall 
utföras;  

• Varje år skall underhåll utföras. Kontrollerad och godkänd släckare skall märkas med 
dekal ”UNDERHÅLL UTFÖRT”. 

• Rutinkontroll skall genomföras en gång i månaden men kan förlängas eller förkortas 
vid behov. Intervallet mellan två kontroller får dock inte överstiga tre månader. 
Rutinkontroll genomförs av innehavaren och standarden anger sex punkter som skall 
kontrolleras.  

 
Vid besök på Hästeskedmossen och tillhörande miljöstationer visade det sig att ingen 
av brandsläckarna hade varit kontrollerad sedan 20/12-02. Det sker heller ingen 
rutinkontroll (tillsyn), vare sig på anläggningen eller de utstationerade 
miljöstationerna. Förslagsvis informeras personalen på Hästeskedmossen om hur och 
när de själva skall utföra tillsyn. Man borde också snarast låta en fackman göra en 
kontroll av befintliga släckare. Efter påpekande av bristen har miljösamordnaren låtit 
en fackman från Uddevalla Brandservice kontrollera alla befintliga brandsläckare. 
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9 Liten ordlista 
 
Attestansvar - befogenhet att inom viss summa göra inköp för företagets räkning. 
Avfallsanläggning – plats där avfallet omhändertas, mellanlagras eller deponeras, har 
bestämda öppettider 
Miljöaspekt – delar av en organisations aktivitet eller tjänst som kan inverka på miljön 
Miljöpolicy – företagets vision om framtida miljöprestanda och utgör grunden för åtgärder 
Miljöprestanda – mätbara resultat från miljöledningssystemet relaterade till miljöaspekter, 
miljömål och miljöpolicy 
Miljöpåverkan – negativ eller positiv påverkan på miljön till följd av verksamheten 
Miljöstation – plats där hushållen kan lämna sitt miljöfarliga avfall, är oftast låsta med 
öppettider samma som intilliggande butik eller bensinstation 
Återvinningscentral – plats där hushållen själva kan sortera och lämna grovsopor, har 
bestämda öppettider 
Återvinningsstationer – plats där hushållen hela dygnet kan lämna in papper, förpackningar 
och batterier  
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Lag förordning, föreskrift samt allmänna råd     Bilaga 1 
Lag, förordning, föreskrift          Senast ändrad              Innehåll Tillämplig                      Allmänna råd 
 

       Bilaga 1  1(12)( 

Miljöbalken, MB,SFS(1998:808) t.o.m. SFS 2003:1187 Se respektive kapitel Se respektive kapitel   

Lag om införande av miljöbalken, 
SFS 1998:811   

Vid införandet av miljöbalken försvinner flera 
andra lagar, t.ex. miljöskyddslagen.                 Har 
tillstånd erhållits från t.ex. miljöskyddslagen gäller 
det som om det erhållits från miljöbalken.                 
De bestämmelser som står i miljöbalken skall gälla 
även om det finns andra i de gamla lagarna.   

Hästeskedmossen har tillstånd enligt 
miljöskyddslagen,  beslut 1990-09-21   

MB, kapitel 1, mål och 
tillämpningsområde   MB:s mål att främja en hållbar utveckling, samt hur 

MB skall tillämpas  Hela verksamheten   

MB, kapitel 2, allmänna 
hänsynsregler   

Allmänna hänsynsregler: kunskapskravet, 
försiktighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, 
hushållningsprincipen, produktvalsprincipen, 
ansvar för att avhjälpa skada, m.m. 

Hela verksamheten 

Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:15 till MB kap2, 3§. 
Naturvårdsverkets ändring NFS 
2003:19 av allmänna råd (NFS 
2003:15, metoder för yrkesmässig 
lagring, rötning och kompostering 
av avfall  
            

MB, kapitel 3, Grundläggande 
bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden       

  Avvägningsregler skall tillämpas vid avvägning 
mellan bevarande- och nyttjandeintressen 

Vid tillståndsprövning av miljöfarlig 
verksamhet (MB 1 kap, 2 §). 
Hästeskedmossen och miljöstationer. 

  

MB, kapitel 4, Särskilda 
bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa 
områden i landet 

  

Anger geografiska områden i landet som på grund 
av natur- och kulturvärden har bedömts vara av 
riksintresse. Gäller bl.a. För kustområdet och 
skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge 
till Lysekil. 

Vid tillståndsprövning av miljöfarlig 
verksamhet (MB 1 kap, 2 §). 
Hästeskedmossen och miljöstationer. 
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       Bilaga 1  2(12)( 

MB, kapitel 5, 
Miljökvalitetsnormer   

Regeringen får för vissa geografiska områden eller 
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten 
på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 

Föroreningar från lakvatten kan komma till 
Örekilsälven och Saltkällefjorden, vilka är 
Natura 2000 områden.  

  

SFS 1998:896 om hushållning 
med mark- och vattenområden SFS 2002:524 Myndigheternas ansvar, underlag om riksintresse 

m.m.     

Förordning, SFS 2001:554, 
miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten 

        

Naturvårdsverkets förteckning 
NFS 2002:6, fiskvatten som bör 
skyddas 

  Förteckning över de fiskvatten som ska skyddas 
enligt SFS 2001:554.  Örekilsälven vid Munkedal är en av dessa.   

MB, kapitel 6, 
Miljökonsekvensbeskrivningar 
och annat beslutsunderlag 

  Miljökonsekvensbeskrivning, innehåll och 
förfarande. 

Vid tillståndsansökan för Hästeskedmossens 
avfallsanläggning och miljöstationer 

Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2001:9 om miljökonsekvens-
beskrivningar 

Förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
SFS 1998:905 

SFS 2003:1051 
Reglerar utformningen av MKB, förteckning över 
verksamheter som alltid ska anses ha betydande 
miljöpåverkan. 

Vid tillståndsansökan för Hästeskedmossens 
avfallsanläggning och miljöstationer   

MB, kapitel 9, Miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd   Definitioner. Tillstånds- och anmälningsplikt för 

miljöfarlig verksamhet 

Hästeskedmossens avfallsanläggning och 
miljöstationerna är tillståndspliktiga. Mindre 
förändring inom verksamheten kan göras med 
en anmälan 

  

Förordningen SFS 1998:899, om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

SFS 2003:1052 

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. 
Övergångsbestämmelser. Reglerar innehåll i 
miljörapport. Förteckning över miljöfarlig 
verksamhet för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller  

Hästeskedmossen har tillstånd från 1990 samt 
2000 att hantera farligt avfall.  De två 
miljöstationer som är placerade i Munkedal 
respektive Dingle står inte nämnda i tillståndet 
varvid tillstånd bör sökas för dessa. 
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Naturvårdsverkets föreskrifter 
NFS 2000:14, om tidpunkt för 
anmälan av anmälningspliktig 
verksamhet 

  

Anmälan om sådan verksamhet som avses i 1 § 
skall ha kommit in till tillsynsmyndigheten senast 
sex veckor innan verksamheten påbörjas, om inte 
tillsynsmyndigheten medger en kortare tid. 
Innehåller även allmänna råd. 

Gäller för verksamheten i 21 och 28§§, 
Förordningen 1998:899 Allmänna råd ingår i föreskriften 

Naturvårdsverkets föreskrifter 
NFS 1996:11, skydd för 
grundvatten mot förorening med 
vissa ämnen 

  
Föreskrifterna avser skydd mot förorening av 
grundvatten av vissa ämnen. Förteckning av ämnen 
i bilaga till föreskriften. 

Hästeskedmossens avfallsupplag   

MB kapitel 10, förorenade 
områden   

Bestämmelser om,  samt efterbehandling av mark- 
och vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att det kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 

Kan vara aktuell vid avvecklande av 
Hästeskedmossens avfallsupplag 

Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för förorenade 
områden 

Förordning, SFS 1998:930, om 
miljöriskområden SFS 2000:330 Tillvägagångssätt vid prövning av om ett område 

skall förklaras som miljöriskområde     

MB kapitel 11, vattenverksamhet   

Vattenverksamheter är tillståndspliktiga. Tillstånd 
krävs dock inte om det är uppenbart att enskilda 
eller allmänna intressen inte skadas genom 
vattenverksamheten 

Kan vara aktuell vid förändring av 
lakvattendammen vid Hästeskedmossens 
avfallsanläggning 

  

MB kapitel 14, Kemiska 
produkter och biotekniska 
organismer 

  Uppgiftsskyldighet och tillståndsplikt för hantering 
av kemiska produkter.  Vid hantering av kemiska produkter   

Förordningen SFS 1998:941, om 
kemiska produkter och 
biotekniska organismer 

SFS 2001:882 

Bestämmelser och inom vilka områden som 
kemikalieinspektionen ska lämna ytterligare 
föreskrifter. Bilaga med produkter som skall 
anmälas. 

Vid hantering av kemiska produkter   
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Kemikalieinspektionens 
föreskrifter KIFS 1998:8, om 
kemiska produkter och 
biotekniska organismer 

KIFS 2003:4 

Övergripande, allmänna och särskilda 
bestämmelser om kemiska produkter. 
Bestämmelser om och innehåll i 
varuinformationsblad. 

Vid hantering av kemiska produkter 
Allmänna råd 1998:1, till 
föreskrifter om 
varuinformationsblad 

Kemikalieinspektionens 
föreskrifter, KIFS 1994:12, 
klassificering och märkning av 
kemiska produkter 

KIFS 2002:3 
Föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som finns på den svenska 
marknaden. Bilagor med klassificeringslista. 

Vid hantering av kemiska produkter Allmänna råd 2001:1 

Naturvårdsverkets föreskrifter, 
NFS 2003:24, skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor 

  Föreskrifterna gäller bl.a. spilloljor samt krav vid 
förvaring av dessa.  Hästeskedmossen mellanlagrar spilloljor   

Förordningen, SFS 1998:944, 
förbud m.m. i vissa fall i samband 
med hantering, införsel och 
utförsel av kemiska produkter  

SFS 2003:1190 
Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas 
och överlåtas endast om metallhalten inte 
överstiger de värden som framgår av 20 §  

I dagsläget skickar Munkedals kommun 
avloppsslammet till Sivik för behandling.   

Naturvårdsverkets kungörelse, 
NFS 1994:2, med föreskrifter om 
skydd för miljön, särskilt marken, 
när avloppsslam används i 
jordbruket 

NFS 2001:5 Bestämmelser vid användning av avloppsslam i 
jordbruket     

Förordning, SFS 2002:187, om 
ämnen som bryter ner ozonskiktet   

Bestämmelser gällande olika ämnen som bryter ner 
ozonskiktet samt bilaga med en förteckning över 
ozonnedbrytande ämnen. Reglerar i 14 § 
hanteringen av avfall som utgörs av kasserade 
kylskåp eller frysar.   

Hästeskedmossen mellanlagrar kasserade kyl- 
och frysskåp   
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Naturvårdsverkets föreskrifter, 
NFS, 1992:16, om kyl- och 
värmepumpanläggningar 
innehållande CFC, övriga CFC, 
haloner, HCFC och HFC  

NFS 2003:11 Reglerar bl.a. omhändertagande av produkter som 
innehåller köldmedium. 

Hästsked mellanlagrar kasserade kyl- och 
frysskåp inför omhändertagandet  Allmänna råd 97:2  

MB kapitel 15, avfall och 
producentansvar   

Innehåller bestämmelser om producentansvar samt 
hantering av avfall. Kommunerna skall svara för att 
hushållsavfall återvinns eller transporteras till en 
behandlingsanläggning. För varje kommun skall 
det finnas en renhållningsordning som skall 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan. 

Hela verksamheten   

Förordning SFS 2001:512, om 
deponering av avfall SFS 2001:1078 

Bestämmelser över vad som får respektive inte får 
deponeras. Deponins utformning, placering samt 
skötsel. 

Hästeskedmossens avfallsanläggning Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2002:17 

Naturvårdsverkets kungörelse, 
NFS 1991:3 med föreskrifter om 
innehåll i kommunal avfallsplan 

NFS 2002:32 Talar om vilka uppgifter som en kommunal 
avfallsplan skall innehålla     

Kommunal avfallsplan, 1994      Avfallsplanen är flera år gammal. Mycket av 
vad som står i denna har förändrats.   

Naturvårdsverkets föreskrifter 
NFS 1997:4 om 
transportdokument för farligt 
avfall 

NFS 2003:25 

Talar om vilka förpliktelser avsändaren respektive 
mottagaren har angående transportdokument som 
enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall 
upprättas av avsändaren 

Vid transporter av farligt avfall   
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Naturvårdsverkets föreskrifter 
NFS 1998:8 om tillstånd eller 
anmälningsplikt för yrkesmässig 
transport av avfall 

  Vad som gäller vid transport av avfall, tillstånd 
samt anmälningsplikt. Vid transport av farligt avfall   

Naturvårdsverkets föreskrifter, 
NFS 2001:17, om hantering av 
brännbart avfall 

NFS 2002:34 Innehåller bestämmelser om hantering av brännbart 
avfall. Brännbart avfall hanteras i verksamheten Allmänna råd 2001:22, om 

hantering av brännbart avfall 

Jordbruksverkets föreskrift, 
SJVFS 1998:34, hantering av 
djurkadaver och annat animaliskt 
avfall 

SJVFS 2003:58 
Innehåller bestämmelser om hantering av 
djurkadaver och andra animaliska biprodukter i 
syfte att förhindra spridning av smittoämnen 

Vid deponering av djurkadaver vid 
Hästeskedmossen sker täckning omedelbart.   

Socialstyrelsens föreskrifter, 
SOSFS 1999:27, hantering av 
smittförande avfall från hälso- 
och sjukvården 

SOSFS 2000:4 
Innehåller bestämmelser om hantering, märkning, 
transport och bortskaffande av smittförande avfall 
från sjukvården. 

Rambo kommer att transportera detta avfall 
till destruktion. Tidigare har det gått via 
interntransport till Uddevalla för 
mellanlagring innan destruktion 

Allmänna råd ingår i föreskriften 

Förordning SFS 1997:645, om 
batterier SFS 2001:1071 Reglerar saluförning, överlåtning och  

omhändertagande av batterier. 
Kommunen ska ansvara för insamling och 
borttransport av kasserade batterier.   

Förordning SFS 1998:122 om 
bortförskaffande av PCB m.m. SFS 2001:1073 

Innehåller bestämmelser om förfarandet vid 
bortskaffande av produkter som innehåller PCB 
samt definition av de PCB-produkter som avses 

Om PCB-produkter kommer till anläggningen   

Förordning SFS 1993:1268 om 
spillolja SFS 2002:743 Reglerar hanteringen av spillolja Hästeskedmossen mellanlagrar spillolja   
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Förordning SFS 1994:1236 om 
producentansvar för däck SFS 2002:973 

En producent skall ta emot däck som tjänat ut och 
se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, 
energiutvinns eller tas om hand på något annat 
miljömässigt godtagbart sätt. Syftet är att minst 80 
procent av alla däck som årligen återlämnas skall 
omhändertas på annat sätt än genom deponering. 

Däck mellanlagras på återvinningscentralen   

Förordningen, SFS 2000:208 om 
producentansvar för elektriska 
och elektroniska produkter 

SFS 2001:1077 

Producenten skall se till att de produkter som tagits 
emot av producenten, eller av någon som 
producenten anlitat, återanvänds, återvinns eller 
hanteras på ett annat sätt som är godtagbart från 
miljösynpunkt. 

Elektriska och elektroniska produkter 
mellanlagras på återvinningscentralen   

Förordningen SFS 1997:185 om 
producentansvar för 
förpackningar 

SFS 2001:1070 

Producenterna skall se till att utsorterade 
förpackningar som hushållen och andra förbrukare 
har lämnat i producenternas insamlingssystem 
transporteras bort samt återanvänds, återvinns eller 
tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart 
sätt. 

Förpackningar samlas in på 
återvinningscentral och återvinningsstationer   

Förordning SFS 1994:1205 om 
producentansvar för papper SFS 1998:917 

Producenterna skall se till att 75 viktprocent av de 
tidningar som konsumeras i Sverige senast år 2000 
samlas in som returpapper för att 
materialåtervinnas eller tas om hand på ett annat 
miljömässigt godtagbart sätt. 

Returpapper samlas in på återvinningscentral 
och återvinningsstationer   

MB kapitel 16, allmänt om 
prövning   

Prövningsmyndigheter, villkor för tillstånd, 
godkännande och dispens samt vem som har rätt att 
överklaga. 

Vid ny tillståndsansökan   

MB kapitel 19, 
Förvaltningsmyndigheternas och 
kommunernas prövning 

  
Hur myndigheter skall gå tillväga vid prövning 
samt särskilda bestämmelser vid prövning av 
miljöfarlig verksamhet 

Vid ny tillståndsansökan   

MB kapitel 20. 21, 22 och 23   Innefattar de olika miljödomstolarna, vilka mål 
som tas upp samt förfarande och rättegång.     
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MB kapitel 24, Tillstånds 
giltighet, omprövning mm           

Verkan av domar och beslut. Tillståndet gäller då 
det vunnit laga kraft. Tillståndsmyndigheten får 
helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller 
godkännande, vid förhållanden som finns beskrivna 
i 3§.  

Verksamhetens tillståndsbeslut   

MB kapitel 26, Tillsyn   

Tillsynsmyndigheternas rättigheter att kontrollera 
och förelägga om förbud. Miljörapport skall varje 
år lämnas till ansvarig tillsynsmyndighet. 
Verksamhetsutövaren skall, om 
tillsynsmyndigheten  begär, lämna kontrollprogram 
för verksamheten 

Hästeskedmossen har tillstånd och därmed 
skyldighet att lämna miljörapport varje år. 
Kontrollprogram finns. 

  

Förordning SFS 1998:900 om 
tillsyn enligt miljöbalken SFS 2002:1088 Myndigheters ansvar gällande tillsyn samt vilka 

myndighet som ansvarar för olika områden 
Länsstyrelsen i Västra Götaland är 
tillsynsmyndighet Allmänna råd 2001:3 

Förordningen SFS 1998:901, om 
verksamhetsutövarens 
egenkontroll 

  Bestämmelser om verksamhetsutövarens 
egenkontroll Berör hela verksamheten Allmänna råd NFS 2001:2 om 

egenkontroll [till 26 kap. 19 §] 

Naturvårdsverkets föreskrifter, 
NFS 2000:15 om mätningar och 
provtagningar i vissa 
verksamheter 

NFS 2003:3 
Gäller för tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter. Bestämmelser om mätmetoder, 
dokumentation samt syftet till mätningar. 

Kontrollprogram finns för Hästesked Allmänna råd ingår i föreskriften 

Naturvårdsverkets föreskrift, NFS 
2000:13, om miljörapport för 
tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter 

NFS 2002:30 
Innehåller bestämmelser och uppbyggnad av den 
miljörapport som en utövare av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet årligen skall lämna.  

Vid skrivning av årlig miljörapport Allmänna råd ingår i föreskriften 

Naturvårdsverkets föreskrifter, 
NFS 2002:5 om ändringar i 
föreskrifterna (NFS 2000:13) 

  Förändringar i miljörapportens textdel m.m.  Vid skrivning av årlig miljörapport   
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MB kapitel 27, avgifter   
Bestämmelser om myndigheters avgifter vid 
prövning och tillstånd samt renhållningsavgift och 
producentavgift. 

Anger de avgifter som skall betalas av 
verksamheten samt avgifter som kommunen 
kan ta ut för bl.a renhållning 

  

Förordningen SFS 1998:940, om 
avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

SFS 2002:240 

Denna förordning gäller avgifter som skall betalas 
för miljödomstolars och statliga 
förvaltningsmyndigheters kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken samt för 
förvaltningsmyndigheters kostnader i övrigt som 
rör sådan prövning och tillsyn. 

Avgifter för prövning och tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet, prövning av 
tillståndsansökan för transporter av avfall och 
farligt avfall. 

Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2000:8 

MB kapitel 28, tillträde mm   

Myndigheter har rätt till tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt 
transportmedel och att där utföra undersökningar 
och andra åtgärder. 

Vid tillträde till verksamheten av myndigheter   

MB kapitel 29, 
Straffbestämmelser och 
förverkande 

  Straff som döms vid uppsåt eller oaktsamhet vid 
överträdande av Miljöbalkens bestämmelser 

Vid förvaring av avfall så att det medför 
hälso- och/eller miljörisker. Vid oaktsam 
användning av kemiska produkter utan att 
vidta skyddsåtgärder. 

  

Brottsbalken SFS 1962:700 SFS 2003:1157 
Är straffet som döms enligt MB kapitel 29 belagd 
med samma eller strängare straff i brottsbalken, 
används brottsbalken 

Om straff döms enligt MB    

MB kapitel 30, 
Miljösanktionsavgifter   

En miljösanktionsavgift skall betalas av 
näringsidkare som åsidosätter föreskrifter, tillstånd 
eller villkor som har meddelats med stöd av 
miljöbalken. Avgiften skall tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

Om överträdelse sker 
Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2000:10 till MB kap.30 samt 
Fo (1998:950) 

Förordning SFS 1998:950, om 
miljösanktionsavgifter SFS 2004:112 Innehåller vilka överträdelser miljösanktioner skall 

tas ut för samt hur stort beloppet skall vara Om överträdelse sker   
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Naturvårdsverkets föreskrifter 
NFS 2002:16, om betalning av 
miljösanktionsavgifter 

NFS 2003:12 Bestämmelser om vilka uppgifter som skall stå på 
beslutets första sida mm Om överträdelse sker   

MB kapitel 32, skadestånd för 
vissa miljöskador och andra 
enskilda anspråk 

  Bestämmelser om förutsättningar för skadestånd, 
skadeståndsansvarig m.m.      

MB kapitel 33, 
miljöskadeförsäkring och 
saneringsförsäkring 

  

Den som bedriver tillstånds- eller 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet skall 
årligen betala avgifter till miljöskade- och 
saneringsförsäkring 

Gäller Hästeskedmossens avfallsanläggning 
och miljöstationer   

Förordningen SFS 1998:1473 om 
miljöskadeförsäkring och 
saneringsförsäkring 

SFS 2002:1013 Reglerar hur stort försäkringsbelopp som skall 
inbetalas 

Gäller Hästeskedmossens avfallsanläggning 
och miljöstationer   

Övriga Lagar 
        

Lag SFS 1998:814, med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning 

  
Skyldigheter för kommuner och fastighetsägare att 
sköta gaturenhållning och snöröjning. Innehåller 
också regler om reklamskyltar och liknande. 

Renhållning samt skyltning vid 
anläggningarna   

Lag, SFS 1982:821 om transport 
av farligt gods SFS 2002:373 Innehåller bestämmelser om transporter av farligt 

gods på väg, järnväg, med fartyg och luftfartyg. Vid transporter av farligt gods   

Förordning SFS 1982:923, om 
transport av farligt gods SFS 2002:932 Anger myndigheter för de olika transportslagen. 

Klassificering, transporthandlingar mm Vid transporter av farligt gods   

Räddningsverkets föreskrift 
SRVSF 2002:1, om inrikes 
transport av farligt gods på väg 
och i terräng 

  Innehåller regler om transporter av farligt gods Vid transporter av farligt gods   
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Statens räddningsverks 
föreskrifter SRVFS 1999:1, om 
säkerhetsrådgivare för transport 
av farligt gods 

  Omtalar säkerhetsrådgivarens uppgifter mm Vid transporter av farligt gods   

Lag SFS 1988:868, om 
brandfarliga och explosiva varor SFS 2003:785 

Lag gäller hantering av brandfarliga och explosiva 
varor i syfte att förhindra oförutsedd brand eller 
explosion vid hantering av dessa varor.  
Skyldigheter, tillstånd, tillsyn, ansvar mm 

Vid hantering av brandfarliga och explosiva 
varor   

Förordning SFS1988:1145, om 
brandfarliga och explosiva varor SFS 2002:934 

Omtalar vilka grupper som hör till brandfarliga 
respektive explosiva varor. Tillståndsmyndigheter, 
skyldigheter vid hantering mm 

Vid hantering av brandfarliga och explosiva 
varor   

Sprängämnesinspektionens 
föreskrift, SÄIFS 1998:6, 
vägledande förteckning över 
brandfarliga gaser och vätskor 

  
Innehåller en förteckning av i huvudsak rena 
ämnen med uppgifter om varor ur brand- och 
explosionssynpunkt 

Vid hantering av brandfarliga och explosiva 
varor   

Sprängämnesinspektionens 
föreskrift, SÄIFS 1994:4, om 
varuinformationsblad för 
brandfarliga och explosiva varor 

  

Tillverkare/importörer och andra som släpper ut 
brandfarliga och explosiva varor på marknaden har 
skyldighet att kostnadsfritt tillhandahålla 
varuinformationsblad till yrkesmässiga användare 

Vid insamling av informationsblad Allmänna råd ingår 

Sprängämnesinspektionens 
föreskrift, SÄIFS 2000:2, om 
hantering av brandfarliga gaser 
och vätskor 

SÄIFS 2000:5 
Föreskrifterna omfattar all hantering av 
brandfarliga varor. Innehåller förvaringsplatsens 
utformning, riskutredning, krav mm 

Vid hantering av brandfarliga varor Allmänna råd ingår 

Räddningstjänstlag SFS 
2003:778, om skydd mot olyckor   

Räddningsinsatser som staten och kommunen skall 
svara för vid olyckshändelse och överhängande 
fara för olyckshändelse för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller miljö. 

Vid förebyggande av olycka samt om en 
olycka skulle inträffa.   
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Räddningstjänstförordning SFS 
2003:789, om skydd mot olyckor   

Innehåller beskrivning av de uppgifter som skall 
lämnas om olycka inträffar som kan skada 
människor eller miljö. Vilka kompetenskrav som 
behövs för att tex få behörighet att utöva 
brandskyddskontroll mm 

Vid förebyggande av olycka samt om en 
olycka skulle inträffa.   

Yrkestrafiklag SFS 1998:490 SFS 2003:638 Vid yrkesmässig transport av gods för annans 
räkning krävs tillstånd Berör transporterna   

Yrkestrafikförordning SFS 
1998:779 SFS 2003:997 

Innehåller föreskrifter för tillämpningen av 
yrkestrafiklagen Berör transporterna   

Lag SFS 1999:673 
, om skatt på avfall SFS 2002:998 

Vad för avfallsslag som skall beskattas respektive 
inte beskattas. Vid deponering av mer än 50 ton avfall   

Förordning SFS 1999:1218 om 
skatt på avfall SFS 2003:1012 

Skatteverket får meddela föreskrifter om vägning     

Plan- och bygglag SFS 1987:10 SFS 2003:132 Innehåller bestämmelser om planläggning av mark 
och vatten och om byggande 

Bygglov finns för alla byggnader på 
Hästeskedmossens avfallsanläggning   

Plan- och byggförordning, SFS 
1987:383 SFS 2001:320 innehåller föreskrifter för tillämpningen av plan- 

och bygglagen     
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Bilaga 2            

Transportberäkningar  
 
Transportberäkningarna har baserats på följande uppgifter: 
  

• Antal hämtningar per år. Uppgifterna har hämtats genom att fråga personal på 
Hästeskedmossens avfallsanläggning eller de åkerier som transporterar avfallet. 

• Transportsträckan i kilometer. De begränsningar som gjorts gällande transportsträckan 
är att transporten: alltid startar vid Hästeskedmossen och slutar där avfallet lämnas, 
oavsett om det är avfallets slutstation eller en mellanlagringsstation. 

• Beräkningarna är gjorda på de mängder som redovisats i 2003 års miljörapport46. 
• Dieselförbrukningen per kilometer. Den dieselförbrukning beräkningarna är gjorda på 

är ett snittvärde. Uppgifterna till detta har hämtats genom kontakt med de olika 
transportörerna av avfallet. 

• Utsläppsberäkningarna är gjorda utifrån Volvo lastbilars emissioner. Vissa värden har 
stora intervall på grund av att det är beroende av motorns förbränning, beräkningarna 
har här gjorts på medelvärdet. Värdena som använts till utsläppsberäkningarna är från 
mitten av 1990-talet och kan därför ha förändrats något. Försök har gjorts att ta reda 
på nyare värden, men utan resultat då personer som hade kunnat svara har varit svåra 
att få tag på och ej svarat på e-mail.  

 
Tabellen visar de värden beräkningarna är gjorda efter. 

 

Typiska värden, baserade på certifieringsmätningar, för de 

vanligaste Volvomotorerna, med bränsle av miljöklass 1 (g/liter) 
              
Typvärde Lag från  Volvo från NOx g/liter HC g/liter  CO g/liter CO2 g/liter 
              
Euro 2 1996     1993      23-26    0,5-1,0    1,0-7,0      ~2600 

 
 

Glas  
Svensk Glasåtervinning AB ansvarar för hämtningen av glas. Lars Larsson grävmaskiner AB, 
är entreprenör och transporterar glaset från Munkedal till Uddevalla hamn, där glaset 
mellanlagras.  

• Den mängd som samlades in i Munkedals kommun år 2003, var 181 ton varav 104 ton 
färgat och 77 ton ofärgat.  

• Transporten är beräknad till 60 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,35 liter/km.  
• Antal transporter per år är 9 stycken. 
• Dieselförbrukning: 9 x 0,35 x 60 = 189 liter/år 

 
 

                                                 
46 Miljörapport för avfallsanläggningar, för år 2003, Munkedals kommun. 
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Papper (tidningspapper) 
IL- recycling ansvarar för insamlingen av papper. Auto Container AB, är entreprenör och 
hämtar pappret på återvinningsstationer och återvinningscentralen och transporterar pappret 
till Trollhättan där det mellanlagras.  

• Den mängd som samlades in i Munkedals kommun år 2003, var 363 ton.  
• Transporten är beräknad till 130 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,41 liter/km.  
• Antal transporter per år är 24 stycken. 
• Dieselförbrukning: 24 x 0,41 x 130 = 1180.8 liter/år 

 
Papper samlas även in på företag, skolor mm och mellanlagras i en container på 
Hästeskedmossens avfallsanläggning. Denna container hämtas av Ragnsells AB för transport 
till Trollhättan.  

• Transporten är beräknad till 130 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km.  
• Antal transporter per år är 12 stycken 
• Dieselförbrukning: 12 x 0,5 x 130 = 780 liter/år 

 
 

Förpackningar av papper och kartong 
IL-recycling ansvarar för insamlingen av pappers- och kartongförpackningar. Auto Container 
AB är entreprenör och hämtar förpackningarna på återvinningsstationer och 
återvinningscentralen och transporterar det till Trollhättan, där det mellanlagras. 

• Den mängd som samlats in i Munkedals kommun år 2003, var 116 ton. 
• Transporten är beräknad till 130 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,38 liter/km.  
• Antal transporter per år är 24 stycken 
• Dieselförbrukning: 24 x 0,38 x 130 = 1094,4 liter/år 

 
 

Wellpapp 
Wellpapp samlas till största delen in på industrier och företag och mellanlagras på 
Hästeskedmossen. Ragnsells AB transporterar wellpappen till sin anläggning i Dals Långed 
där den behandlas.  

• Den mängd som samlats in i Munkedals kommun år 2003, var 360 ton.  
• Transporten är beräknad till 164 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km.  
• Antal transporter per år är 24 stycken. 
• Dieselförbrukning: 24 x 0,5 x 164 = 1968 liter/år 
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Metallförpackningar 
Metallförpackningar samlas in på återvinningsgårdar samt återvinningscentralen och 
mellanlagras på Hästeskedmossen. Ragnsells AB, är entreprenör och transporterar 
metallförpackningarna till TRAAB47 i Vänersborg, där det mellanlagras.  

• Den mängd som samlats in i Munkedals kommun år 2003, var 12 ton.  
• Transporten är beräknad till 110 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km.  
• Antal transporter per år är 12 stycken. 
• Dieselförbrukning: 12 x 0,5 x 110 = 660 liter/år 

 
 

Asbest 
Asbest mellanlagras i containrar på Hästeskedmossen. Ragnsells transporterar asbesten till 
TRAAB, Vänersborg som har tillstånd att deponera asbest. Dieselförbrukning och utsläpp av 
denna transport redovisas tillsammans med metallförpackningar (se ovan), eftersom 
transporten av asbest sker på samma lastbil som metallförpackningarna. Den mängd som 
samlats in i Munkedals kommun år 2003, var 20 ton. 
 
När Rambo AB tar över ansvaret för Hästeskedmossen kommer asbesten att transporteras till 
Rambos egna anläggningar. I första hand för deponering på Sivik i Lysekil och i andra hand 
Tyft i Tanum. 
 
 

Plastförpackningar 
Plastkretsen ansvarar för insamling av hårda plastförpackningar. Ragnsells AB, är entreprenör 
och transporterar den insamlade plasten till Deje Bruk i Arvika. Hårda plastförpackningar 
samlas in på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

• Den mängd som samlats in i Munkedals kommun år 2003, var 10 ton. 
• Transporten är beräknad till 380 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km.  
• Antal transporter per år är 24 stycken.  
• Dieselförbrukning: 24 x 0,5 x 380 = 4560 liter/år 

 
 

Däck  
Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) har ansvaret för insamlingen av däck utan fälg. Däcken 
lämnas in på återvinningscentralen där de mellanlagras. LBC Tanum, är entreprenör och 
transporterar däcken till Stenkullen i Göteborg.  

• Insamlad mängd i Munkedals kommun år 2003, var 85 ton. 
• Transporten är beräknad till 240 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km.  
• Antalet transporter per år är 12 stycken. 
• Dieselförbrukning: 12 x 0,5 x 240 = 1440 liter/år 

                                                 
47 Trestadsregionens avfalls AB 
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De däck med fälg kvar som lämnas på återvinningscentralen hämtas av Munkedals bilskrot 
där däcken plockas av fälgarna. Däcken returneras sedan till återvinningscentralen och ingår 
därmed i totalmängden. 
 
 

Elektriska och elektroniska varor 
El-Kretsen AB ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska varor. Transportör av 
elektronik åt El-Kretsen är för närvarande Sture Skog (vi har inte fått något företagsnamn). 
Elektronik hämtas på 3-5 återvinningscentraler i olika kommuner vid samma körning. 
Beräkningarna av dieselförbrukning och utsläpp, som Hästeskedmossen bidrar till, görs på   
25 % av det totala utsläppet. Diverse elektronik körs till Return AB i Årjäng för 
omhändertagande.  

• Insamlad mängd i Munkedals kommun år 2003, var 37 ton. 
• Transporten är beräknad till 280 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,45 liter/km.  
• Antalet transporter per år är 12 stycken. 
• Dieselförbrukning: 12 x 0,45 x 280 x 0,25 = 378 liter/år 

 
 

Stora vitvaror, kyl- och frysskåp och metallskrot 
Stena Gotthard AB i Uddevalla, är entreprenör och transporterar dessa avfallsfraktioner i olika 
containrar på samma lastbil.  
 
Insamlingen av kyl- och frysskåp ligger under kommunens ansvar. Kyl- och frysskåp lämnas 
in på återvinningscentralen och transporteras till Halmstad. Insamlad mängd in i Munkedals 
kommun år 2003, var 691 st. 
 
Insamling av metallskrot sker på återvinningscentralen samt sorteras ut från industri- och 
byggavfall och transporteras till Halmstad. Den del av metallskroten som är för stor för att 
fragmenteras körs till Uddevalla för omhändertagande. Redovisningen i miljörapporten har 
tagit upp den totala mängden metallskrot. Eftersom den del som körs till Uddevalla är en liten 
andel av det totala metallskrotet, har det i beräkningarna räknats som vanligt metallskrot, som 
transporteras till Halmstad. Den totala mängden insamlad metallskrot i Munkedals kommun 
år 2003, var 367 ton. 
 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av stora vitvaror som omhändertas av Skrotfrag AB i 
Göteborg. De containrar med stora vitvaror som transporteras till Göteborg, lastas på samma 
transport som går till Halmstad, med metallskrot samt kyl- och frysskåp. Den extra körsträcka 
som uppkommer de gånger stora vitvaror lastas av i Göteborg, är inte medräknad. Den 
insamlade mängden i Munkedals kommun år 2003, var 26 ton. 
 
Beräkning av dieselförbrukning för transport av stora vitvaror, metallskrot samt kyl- och 
frysskåp. 

• Transporten är beräknad till 470 km tur och retur 
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km 
• Antalet transporter per år är 15 stycken 
• Dieselförbrukning: 15 x 0,45 x 470 = 3525 liter/år 
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Trä och ris 
Insamling sker via återvinningscentralen samt utsortering från byggavfall. Flisning av 
trämaterialet görs en gång om året. Fram till 31 december, 2003 hade Munkedals kommun ett 
avtal med IQR Systems som flisade trämaterialet en gång om året. Det transporterades sedan 
till förbränningsanläggningen i Lidköping, som har tillstånd att bränna kontaminerat trä för 
energiutvinning. Vid transportberäkningen har antal transporter beräknats genom att räkna om 
mängden i ton till m3. Varje transport beräknas ta 3 stycken containrar á 40 m3. 
Vikten av flisat trä är beräknat till 230 kg/m3.  

• Insamlad mängd i Munkedals kommun år 2003, var 367 ton 
• Antal transporter är 13 stycken 
• Transportsträckan är beräknad till 220 km tur och retur 
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,5 liter/km 
• Dieselförbrukningen är 13 x 0,5 x 220 = 1430 liter/år 

 
Från och med januari 2004 kommer trämaterialet att sorteras upp i rent trämaterial respektive 
kontaminerat t ex impregnerat trä. Det rena trämaterialet kommer att flisas på 
Hästeskedmossen en gång om året. Flisen skall levereras till Uddevalla Energi AB för 
energiutvinning. Det kontaminerade trämaterialet transporteras till IQR Systems i Trollhättan 
för att flisas och transporteras till en förbränningsanläggning, som har tillstånd att 
energiutvinna ur kontaminerat trä. Mängden kontaminerat virke beräknas till max 5 % av det 
totala trämaterialet. 
 
 

Ljuskällor 
Ljuskällor innefattar lysrör, lågenergilampor och glödlampor. El-Kretsen AB ansvarar för 
omhändertagandet och Askersund-Laxå Lastbilscentral AB, är den entreprenör som 
transporterar dessa till Kumla. Lysrör omhändertas av SAKAB i Kumla, lågenergilampor 
mellanlagras i Kumla för vidare transport till Norge och glödlampor mellanlagras för 
transport till någon av de svenska anläggningarna för omhändertagande. Ljuskällor hämtas på 
flera anläggningar samtidigt för att minska antalet transporter. Dieselförbrukningen samt 
utsläppsmängder från Hästeskedmossen beräknas på 10 % av det totala.  

• Insamlad mängd in i Munkedals kommun år 2003, var 2,8 ton. 
• Transporten är beräknad till 500 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,44 liter/km.  
• Antalet transporter per år är 3 stycken. 
• Dieselförbrukning: 3 x 0,44 x 500 x 0,1 = 66 liter/år 

 
 

Bilbatterier 
Insamling sker på miljöstationerna. Stena Gotthard AB i Uddevalla, är entreprenör och 
ansvarar för transporterna. Batterierna transporteras till Uddevalla, där de mellanlagras innan 
vidare transport till Boliden Bergsöe AB i Landskrona för omhändertagande.  

• Insamlad mängd in i Munkedals kommun år 2003, var 31 ton. 
• Transporten är beräknad till 60 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,35 liter/km.  
• Antalet transporter per år är 12 stycken.  
• Dieselförbrukning: 12 x 0,35 x 60 = 252 liter/år 
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Spillolja och övrigt farligt avfall 
Insamling sker på miljöstationerna. Småbatterier samlas även in på återvinningsstationerna. 
Ragnsells specialavfall AB ansvarar för transporterna från Hästesked till Alingsås där det 
mellanlagras. 

• Insamlad mängd in i Munkedals kommun år 2003, var 30 ton. 
• Transporten är beräknad till 300 km tur och retur.  
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,4 liter/km.  
• Antalet transporter per år är 6 stycken.  
• Dieselförbrukning: 6 x 0,4 x 300 = 720 liter/år 

 
 

Hushållsavfall, industriavfall och byggavfall till förbränning 
LBC Bohusfrakt AB transporterar dessa avfallsfraktioner i olika containrar på samma lastbil. 
Transporterna går till Renova AB i Göteborg, där avfallet förbränns.  
 
Fram till 31 mars, 2004 ansvarade Ragnsells AB för hämtningen av hushållsavfall hos 
konsumenterna. Från och med 1 april, 2004 utförs hämtningen av Återvinning & Miljö. 
Hushållsavfallet mellanlagras på Hästeskedmossen. Mängden insamlat hushållsavfall år 2003, 
var 2850 ton. 
 
Det brännbara industriavfallet kommer till Hästeskedmossen från olika småindustrier i 
kommunen. Det mellanlagras i containrar på Hästeskedmossen. Den insamlade mängden 
brännbart industriavfall år 2003, var 275 ton. 
 
Det brännbara byggavfallet kommer till Hästeskedmossen där det mellanlagras.  
Uträkningarna finns under hushållsavfall. Den insamlade mängden år 2003, var 502 ton. 
 
Beräkning av dieselförbrukning för transport av hushållsavfall, brännbart industriavfall samt 
brännbart byggavfall. 

• Transporten är beräknad till 240 km tur och retur 
• Dieselförbrukningen är i snitt 0,47 liter/km 
• Antalet transporter per år är 168 stycken 
• Dieselförbrukning: 168 x 0,47 x 240 = 18950 liter/år 

 
 

Interna transporter 
De interna transporterna innefattar arbetet som görs med hjälp av de två maskiner (hjulburen 
grävmaskin samt hjullastare) som finns på anläggningen.  
 
Utsläppsberäkningarna på dessa transporter grundar sig på de uppgifter vi erhållit angående 
dieselmängd som tankas per vecka. 
 
Hjulburen grävmaskin, Atlas Terex årsmodell 2004, används ca 20 timmar i veckan och 
dieselförbrukningen är ca 100 liter i veckan. Hjullastare, Ljungby L15 årsmodell 2004, 
används ca 30 timmar per vecka och dieselförbrukningen är ca 150 liter per vecka.  
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Till de interna transporterna räknas även det tillfälle, en gång om året, då Ragnsells AB (från 
och med 2004) kommer till anläggningen för att flisa trä och ris. Vid detta tillfälle tar de med 
sig den diesel som maskinen förbrukar. Flisningsmaskinen drar 20 – 25 liter diesel/timme, vid 
beräkningen använder vi 22,5 liter/timme. Vid senaste flisningstillfället tog flisningen 72 
timmar. Flisningen som utförs på Hästeskedmossen av Ragnsells AB är gjord på 2004 års 
siffror. 

• Dieselförbrukning (100 + 150) * 52 = 13 000 liter/år 
• Dieselförbrukning 22,5 * 72 =  1620 liter per/år 
• Totala dieselförbrukningen av interna transporter 13 000 + 1620 = 14 620 liter per år 
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Avfall Ton/år 

Antal 
trans-

porter/år
Km/trans-

port 

Bränsle-
förbrukning 

l/km 

Total 
bränsle-

förbrukning 
liter/år HC kg/år CO kg/år CO2 kg/år NOx kg/år SO2 kg/år Transportör 

Glas Munkedal 181 9 60 0,35 189 0,1134 0,756 491,4 4,536 0,0002835 
Lars Larsson 
grävmaskiner AB 

Papper H-skede 
mindre insamling typ 
skola,  12 130 0,5 780 0,468 3,12 2028 18,72 0,00117 Ragnsells AB 

Papper, hela 
kommunen 

363 

24 130 0,41 1279,2 0,76752 5,1168 3325,92 30,7008 0,0019188 
Auto Container 
AB 

Kartong 116 24 130 0,38 1185,6 0,71136 4,7424 3082,56 28,4544 0,0017784 
Auto Container 
AB 

Wellpapp 360 24 164 0,5 1968 1,1808 7,872 5116,8 47,232 0,002952 Rangsells AB 

Metallförpackningar 
resp. asbest 12 resp. 20 12 110 0,5 660 0,396 2,64 1716 15,84 0,00099 Ragnsells AB 

Hårda 
plastförpackningar 10 24 380 0,5 4560 2,736 18,24 11856 109,44 0,00684 Ragnsells AB 
Däck utan fälg 85 12 240 0,5 1440 0,864 5,76 3744 34,56 0,00216 LBC Tanum 

Elektriska och 
elektroniska varor 37 12 280 0,45 378 0,2268 1,512 982,8 9,072 0,000567 Sture Skog 
Stora vitaror 26 
Kyl och frys 691 st 
Metallskrot 367 

15 470 0,5 3525 2,115 14,1 9165 84,6 0,0052875 Stena Gotthard 
AB 

Trä och ris, flisning 367 13 220 0,5 1430 0,858 5,72 3718 34,32 0,002145 IQR 

Ljuskällor 2,8 3 500 0,44 66 0,0396 0,264 171,6 1,584 0,000099 LBC Askersund 

Bilbatterier 31 12 60 0,35 252 0,1512 1,008 655,2 6,048 0,000378 
Stena Gotthard 
AB 

Spillolja och övrigt 
farligt avfall 30 6 300 0,4 720 0,432 2,88 1872 17,28 0,00108 Ragnsells 
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Hushållsavfall 2850 

Industriavfall till 
förbränning 275 

Byggavfall till 
förbränning 502 

168 240 0,47 18950,4 11,37024 75,8016 49271,04 454,8096 0,0284256 Bohusfrakt 
Dingle 

Interna transporter 
inklusive flisning   

      14620 8,772 58,48 38012 350,88 0,02193 Maskiner på 
anläggning 

Summa    370     52003,2 31,20192 208,0128 135208,32 1248,0768 0,0780048   
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Bilaga 3  
 
Avrinningens väg från avfallsanläggning till Saltkällefjorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyrödssjön 

Avfallsanläggning 

Munkedalsälven 

Örekilsälven 

Saltkällefjorden  
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Bilaga 4  
 
Analysresultat från tvättornssediment, Arctic paper AB  
I tabellerna visas de ämnen som förekommer i tvättornssedimentet, samt de totala utsläppen 
till mark från det deponerade slammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analysresultat 2003-03-05, Tvättornsediment                  
Arctic Paper AB, dokument nr 03007532 

      

Ämne Resultat Enhet 
Torrsubstans 11,8 % 

Kvicksilver 0,02 mg/kg TS 
Kadmium 0,48 mg/kg TS 

Bly 4,4 mg/kg TS 
Krom 45 mg/kg TS 
Nickel 21 mg/kg TS 
Koppar 21 mg/kg TS 

Zink 94 mg/kg TS 

År 2003 inkom 270 ton slam från Arcic Paper AB. Med 
en torrsubstans på 12 %, blir det totala utsläppet till 

mark följande: 
      

Ämne  Totalt utsläpp i kilo 
Kvicksilver 0,00064 
Kadmium 0,01536 

Bly 0,1408 
Krom 1,44 
Nickel 0,672 
Koppar 0,672 

Zink 3 



 

 Bilaga 5 1(4) 

Bilaga 5  

Tillstånd       

     
Beslut 1990-09-21 
Länsstyrelsen medger Munkedals kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva 
fortsatt avfallshantering och återvinningsverksamhet vid Hästeskedmossen samt avleda 
behandlat lakvatten till Hästeskedbäcken. 
 
Om inte annat framgår av detta beslut skall verksamheten, inbegripet åtgärder för att minska 
vattenföroreningar och andra störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsakligt 
överensstämmande med vad kommunen uppgett eller åtagit sig i ärendet. 
 
 

  Gällande beslutstext, dvs avfallsslag, 
mängder som får hanteras mm  

Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts

Mängdrelaterade beslut finns inte för 
anläggningen. 
  

 
   

 Gällande villkor respektive föreskrift i 
 föreläggande 

Kommentar till hur samtliga villkor eller 
föreskrifter uppfyllts 

Länsstyrelsens beslut 900921: 
 

1. Deponering i den form som nu sker av 
komposterbart hushållsavfall inkl. slam 
och latrin får ske längst t o m utgången av 
1993. 

 
 
 

2. Alternativa lösningar för 
omhändertagande av de komposterbara 
fraktionerna skall redovisas till 
länsstyrelsen för den 31 dec. 1992. Av 
redovisningen skall framgå 
förutsättningarna för ett regionalt 
samarbete avseende avfallshanteringen. 

 
3. F r o m utgången av 1991 får endast 

sorterade massor deponeras. Vitvaror, 
skrot och gummidäck får inte förekomma i 
massorna. Trä och annat brännbart 
material såsom papper och plast får 
endast deponeras då det förekommer i en 
form som inte går att utsortera.  

 

 
    
Deponering av hushållsavfall har upphört 961231. 
Slam från kommunala reningsverk omhändertas 
av Rambo AB sedan 020101 för avsättning till 
energiskog/gröda. Slam från Arctic Paper AB 
komposteras och återtas av företaget för egen 
avsättning. 
 
Alternativa lösningar är redovisade i kommunens 
skrivelse till länsstyrelsen 961219. Utredning om 
samgående i Rambo AB har färdigställts under 
2002. Förslaget till beslut innebär att kommunen 
köper in sig i bolaget från januari 2004. 
 
 
 
Utsortering av vitvaror, skrot och gummidäck har 
skett sedan början av 1980-talet. Rent trä och ris 
har inte deponerats sedan 1995. Annat rent 
brännbart material har inte deponerats sedan 1996.
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4. Kommunen skall före utgången av 1991 
anlägga en platta eller plan, väl avskild 
från tippkanten, för sortering av 
inkommande blandat avfall och 
mellanlagring av utsorterade fraktioner. 

 
5. Återvinningsbart avfall får efter 1991 

endast deponeras efter särskilt 
medgivande från länsstyrelsen. 

 
6. Deponering av slam från gatubrunnar 

och spolgropar skall upphöra senast vid 
utgången av 1992. 

 
 

7. Deponering av olja och annat miljöfarligt 
avfall är inte tillåtet. 

 
 

8. Inkommande avfall skall fortlöpande 
kontrolleras för att förhindra deponering 
av otillåtet material. 

 
9. Kommunen skall aktivt medverka till 

optimal återvinning. Kommunen skall till 
länsstyrelsen inge en plan för hur 
källsortering vid industrier och hushåll 
skall bedrivas. Planen skall inges senast 
31 december 1991. 

 
10. Deponering av asbest skall ske enl. SNV:s 

riktlinjer för deponering av asbest, AR 
87:3. 

 
11. Vid deponering av döda djur skall 

täckning ske omedelbart efter deponering.
 

12. Bassäng för långtidsluftning av lakvatten 
skall ha anlagts senast den 1 juli 1992. 
Utredning om hur detta bäst skall 
utformas samt ritningar över 
lakvattenbassängens utformning skall 
inlämnas till länsstyrelsen för 
godkännande senast januari 1992. 

 
 

 
13. Dike för uppsamlande av lakvatten och 

avskärande dike skall utföras senast juli 
1992. 

 
14. Åtgärder som begränsar spridning av 

lakvatten skall fortlöpande vidtas. 
 
 

Sorteringsplatta med fack finns på anläggningen 
sedan 1995. Platta har kompletterats med 
ytterligare en 2000. Ytor för mellanlagring av 
utsorterat avfall har funnits sedan 1990. 
 
 
Återvinningsbart avfall som har avsättning har 
inte deponerats sedan 1990. 
 
 
Deponering av slam från gatubrunnar och 
spolgropar har inte skett sedan 1990. 
Entreprenörerna är skyldiga att lämna avfallet vid 
godkända anläggningar. 
 
Deponering av olja och annat farligt avfall 
förekommer inte på anläggningen förutom 
tidigare deponering av asbest. 
 
Infartskontroll har skett sedan mitten av 1980 
talet. Allt containeravfall tippas dessutom på 
sorteringsplatta för kontroll. 
 
Avfallsplan har översänts till länsstyrelsen 1995 
(samma år som kommunen antog planen). 
 
 
 
 
Deponering har skett enligt SNV:s allmänna råd. 
Numera levereras asbest för deponering till 
TRAAB. 
 
I de enstaka fall det förekommer sker täckning 
omedelbart. 
 
 
Bassäng för långtidsluftning av lakvatten finns 
sedan juli 1994. Kravet på långtidsluftning har av 
länsstyrelsen omformulerats till att det kan 
komma att gälla senare om behov finns. 
 
 
 
 
 
Dike för uppsamling av lakvatten finns sedan juli 
1994 och har utförts i samband med byggande av 
lakvattendamm. 
 
Åtgärder som förhindrar spridning av lakvatten 
har inte behövts sedan igenfyllning av tidigare 
diken gjordes i samband med byggande av 
lakvattendamm och inloppsdike till dammen. 
Myrområdet kontrolleras årligen för att säkerställa 
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15. Åtgärder avseende begränsning av  

påverkan på yt- och grundvatten skall      
fortlöpande vidtas. 

 
 
16. Tippsåret skall vara så litet som möjligt. 

Täckning skall ske dagligen vid arbetets 
slut. 

 
17. En katastrofplatta för kemikalie- och 

oljeförorenade massor skall anläggas och 
utformas som hårdgjord yta och invallad 
före utgången av 1991. 

 
18. I samråd med brandförsvaret skall 

kommunen upprätta beredskapsplan mot 
brand. Denna skall redovisas till 
länsstyrelsen senast den 1 februari 1991. 

 
19. Plan för områdets återställande och 

slutbehandling skall inges till 
länsstyrelsen senast den 31 december 
1991. 

 
 
 
 
 
 

20. Nuvarande skötselplan skall ses över och 
redovisas till länsstyrelsen senast 1 
februari 1991. 

 
 
 
 
Länsstyrelsens beslut 950901: 
 

1. Deponering av komposterbart 
hushållsavfall och latrin får ske längst t o 
m den 30 juni 1996. 

 
2. Deponering av slam får ske längst t o m 

utgången av 1993. 
 
Länsstyrelsen upphäver villkor 2 från 900921: 
 
”Med stöd av villkor 5 medger länsstyrelsen att 
komposterbart verksamhets- och industri- avfall 
får deponeras längst till den 30 juni 1996.” 

diken och vallar. Dessutom finns det 
kontrollpunkter i gällande kontrollprogram. 
 
Se pkt 14. Samt att kommunen låtit göra en 
recipient kontroll för åren 1989 – 1994 utförd av 
KM-lab. Materialet har översänts till länsstyrelsen 
1995. 
 
Tippsåret hålls minimalt eftersom deponering med 
dagens sortering/återvinning medför att endast 
inerta material deponeras. 
 
Katastrofplatta med oljeavskiljare finns sedan 
1985. Plattan är kompletterad med invallning för 
spilloljelager och fack för sortering sedan 2000. 
 
Beredskapsplan mot brand finns och är 
överlämnad till länsstyrelsen 1991. 
 
 
 
 
Plan för områdets återställande och slutbehandling 
har tidigare inte framtagits eftersom 
användningsområdet av anläggningen förändrats 
radikalt sedan 15 år tillbaka. Eftersom ny 
lagstiftning införts i och med de nya 
deponeringsdirektiven införts har avslutningsplan 
inlämnats till länsstyrelsen 2002 för synpunkter. 
Svar på planen har ännu inte getts.  
 
Gällande skötselplan har inlämnats till 
länsstyrelsen 1995 i samband med de senaste 
förändringarna på anläggningen. Innan dess 
lämnades en skötselplan till länsstyrelsen 1990. 
 
 
 
Se punkt 1 och 3. 
 
 
 
Se punkt 1. 
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Koncessionsnämndens beslut 960313: 
 
”Med undanröjande av länsstyrelsens beslut 
återlämnar koncessionsnämnden ärendet till 
länsstyrelsen för ny handläggning.” 
”Koncessionsnämnden lämnar Munkedals 
kommun tillstånd att längst t o m 31 december 
1996 på Hästeskedmossens avfalls- anläggning 
deponera komposterbart hushållsavfall och 
latrin.” 
 
Länsstyrelsens beslut 010118: 
 

1. Mottagning och kompostering av 
kommunalt avloppsslam och slam från 
Munkedals AB får pågå längst t o m den 
31 december 2001. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har tillsammans med nuvarande 
Arctic Paper AB prövat olika hanteringssätt av 
slammet under 2002 och inlämnat ansökan om 
förnyat tillstånd i början av 2003. 

 



 

 Bilaga 6 1(2) 

Bilaga 6 
 
Anmälningar och beslut för Hästeskedmossen 
 
 

Anmälningar och beslut för Hästeskedmossen. 
   

Sammanträdesprotokoll 
1995-05-02  

Ansökan om omprövning av villkor för avfallsupplag på Hästeskedmossen. 

Beslut 1995-09-01 
 

Beslut gällande ansökan om omprövning av villkor rörande avfallsupplaget 
Hästeskedmossen. 

Anmälan 1996-12-19 

 

Från och med 1997-01-01 upphör kommunen med deponering av komposterbart 
hushållsavfall och latrin. Det slutliga omhändertagandet sker fr.o.m. den 
tidpunkten genom förbränning av GRAAB. Åtgärden är i enlighet med 
Länsstyrelsens bedömning i beslut 1995-09-01. 

Komplettering av anmälan 
1997-04-01 

 

Efter Länsstyrelsens besök i kommunen och på avfallsanläggningen 1997-01-14 
har komplettering av anmälan önskats av Länsstyrelsen. I och med en minskning 
av deponeringen från 3 600 ton/år till 900 ton/år ansöker kommunen om att få 
upphöra med kompakteing av 18 tons kompaktor. Kompletteringen innehåller även 
en beskrivning av utformningen på anläggningen.  

Meddelande 1997-06-23 

 

Mottagning och kompostering av slam får pågå längst till och med 1 juli, 1998. 
Kommunen bör se över den nuvarande hanteringen av slammet med olika 
komposteringsytor för vinter och sommar. Kommunen bör före den 1 september 
1997 redovisa förslag på den plats inom avfallsanläggningen som avses utnyttjas 
för kompostering.                           Länsstyrelsen bedömer det rimligt att upphöra 
med kompakteringen av deponin. 

1997-09-03 
 

Redovisning av plats för slamkompostering på Hästeskedmossens 
avfallsanläggning 

Beslut 2001-01-18 
 

Beslut om anmälan enligt miljöbalken angående kompostering av slam på 
Hästeskedmossens avfallsanläggning.  

Anmälan (odaterad) början 
av 2003 enligt miljörapport 
2002 

 

Kommunen ansöker om fortsatt tillstånd att kompostera fiberslam från Munkedals 
AB, som vid 3-4 tillfällen per år tar tillbaka inlevererade mängder för egen 
avsättning. Under 2003 skall beslut fattas om Munkedals kommun skall köpa 
aktier och bli delägare i det kommunala renhållningsbolaget Rambo AB. 

   

   
Beslut 1996-08-29 

 

Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall enligt 12 § förordningen om miljöfarligt 
avfall. 

Beslut200-12-07 
 

Beslut gällande anmälan enligt Miljöbalken angående förändrad hantering av 
farligt avfall på Hästeskedmossens avfallsanläggning. 

   

   

1995-05-12  Kontrollprogram för Hästeskedmossens avfallsanläggning är inlämnat 
Beslut 1996-03-08 

 

Föreläggande om kontrollprogram för avfallsanläggningen vid Hästeskedmossen, 
Munkedals kommun. 
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Beslut 2003-05-13  Rambos tillstånd för transport av farligt avfall 

Beslut 1999-06-21  Rambos tillstånd för transport av avfall 

Beslut 1999-11-02  Rambos tillstånd för enligt yrkestrafiklagen (1998:490) 
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Bilaga 7  
 
Kontrollpunkter 
 
 
 

 
Kontrollpunkter    

Provtagningspunkter och beteckning.  
Vattenslag Beteckning Läge enligt kartbilaga   Mätningsparameter 

Grundvatten 
1 

Ref. punkt grundvattenrör 
Vattenhöjd m, temp, 
konduktivitet mS/m 

  
1A 

Grundvattenrör kontrollpunkt 
Vattenhöjd m, temp, 
konduktivitet mS/m 

  
4 

Grundvattenrör ytpåverkat 
Vattenhöjd m, temp, 
konduktivitet mS/m 

  
6 

Grundvattenrör kontrollpunkt 
Vattenhöjd m, temp, 
konduktivitet mS/m 

Lakvatten L 1 Diffust lakvatten NV 
Se tabell sida 2, bilaga 
7 

  
L2 

Koncentrerat lakvattenflöde 
Se tabell sida 2, bilaga 
7 

  
L3 

Lakvatten i pumpbrunn 
Se tabell sida 2, bilaga 
7 

Ytvatten 
8 AA 

Referenspunkt opåverkat vatten 
Temp, konduktivitet 
mS/m 

  
8 BB 

Kontrollpunkt 
Temp, konduktivitet 
mS/m 

  
8 C 

Referenspunkt opåverkat vatten 
Temp, konduktivitet 
mS/m 

Vatten norr om 
deponin 

10 Deponeringsområdets recipient, bäck 
som avvattnar mossen 

Se tabell sida 2, bilaga 
7 

  10A Inlopp Nyrödssjön 
Se tabell sida 2, bilaga 
7 

  10B Utlopp Nyrödssjön 
Se tabell sida 2, bilaga 
7 

  
11A Kontrollpunkt i NV utloppet från 

Hästeskedmossen 
Temp, konduktivitet 
mS/m 

  

29 Kontroll av mossvatten som avvattnas 
mot Kärnsjön 

Temp, konduktivitet 
mS/m 
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Mätningstillfällen per år i basprogrammet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Provpunkt L1 L2 L3 10 10A 10B 

        
Parameter   Mätnings-tillfällen per år 
Flöde l/s  4 4 4 4 2 2
Temp OC  4 4 4 4 2 2
Konduktivitet mS/m  4 4 4 4 2 2
pH  4 4 4 4 2 2
Alkalinitet mekv/l  4 4 4 4 2 2
Totalhårdhet Ca g/l  4 4 4 4 2 2
Färgtal mg pt/l  4 4 4 4 2 2
Syrgas mg/l  4 4 4 4 2 2
BOD7 mg/l  4 4 4 4 2 2
COD Cr mg/l  4 4 4 4 2 2
COD Mn mg/l  4 4 4 4 2 2
TOC mg/l  4 4 4 4 2 2
Ammonium mg/l  4 4 4 4 2 2
Nitrat-N µg/l  4 4 4 4 2 2
Total-N µg/l  4 4 4 4 2 2
Total-P µg/l  4 4 4 4 2 2
Fe mg/l  4 4 4 4 2 2
Mn mg/l  4 4 4 4 2 2
Cl mg/l  4 4 4 4 2 2
Pb µg/l  2 2 2 4   
Cuµg/l  2 2 2 4   
Zn µg/l  2 2 2 4   
Cd µg/l  2 2 2 4   
As µg/  2 2 2 4   
Hg µg/l  2 2 2 4   
Cr µg/l  2 2 2 4   
Fenol µg/l  2 2 2 4   
Opolära kolväten mg/l 2 2 2 4  
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Karta med mätpunkter 
 
 

 
 
 
 
 
 

11a 

29 

10 
10a

10b 

8c 

4 

6 

1a 

8bb 
8aa 

1 

L2 

L1 

L3 


