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Sammanträdesdatum

2019-02-07

Plats och tid

Sessionssalen, Tingshuset - Bengtsfors 2019-02-07,
kl. 13.00 – 13.45, 15.45 – 17.00

Beslutande

Jan Öhman (m) ordförande
Carola Qvist (s) tjänstgörande för Jesper Johansson
Bo Thorn (s)
Anders Forsdahl (c)
Per Normark (v)
Kerstin Fredriksson (s)
Lars Nilsson (s)
Jörgen Eriksson (KiM)

Övriga deltagande

Christer Jörgensen, ersättare
Leif Söderquist, ersättare
Åsa Eliasson, ersättare
Marianne Sand-Wallin
Dan Gunnardo, miljöchef
Marie Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Carola Qvist

Justeringens tid och plats

Mellerud 2019-02-19, kl. 11.00

Underskrifter

Paragraf §§ 1-7,
§§ 10-12

Sekreterare
...........................................................................................
Marie Johansson
Ordförande/Delegat
...........................................................................................
Jan Öhman
Justerande
...........................................................................................
Carola Qvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Dalslands miljö-och energinämnd
Sammanträdesdatum

2019-02-07

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2019-02-20

Datum för anslags
nedtagande
Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

2019-03-15

Underskrift

..................................................
Marie Johansson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 1

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden öppnade mötet och föreslog föredragningslista.
Ett extra ärende anmäldes och godkändes.
XXX – förslag om verkställighet
Bestämdes att punkterna 9 och 10 skulle behandlas efter punkt 4.
Föredragningslistan fastställdes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DALSLANDS MILJÖOCH ENERGINÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 2

Val av justerare
Till justerare valdes Carola Qvist.
Tid och plats: 2019-02-19, kl. 11.00 DMEKs kontor Mellerud.

DMEN § 3

Föregående protokoll
Ingen erinran.
Protokollet läggs till handlingarna.

DMEN § 4

Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2018-12-01 – 2019-01-15
redovisas enligt ärendelista som bilaga.
Originalbeslut finns med i pärm.

Nämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 5

Delegationsordning – revidering
Aktuellt förslag till revidering avser nya/ändrade lagtexter och
paragrafer samt att nya förordningar tillkommit eller ändrats.
Lagrum littera:
M 8.6
L 7.1
Ö3
Även förslag på ändrad formulering avseende littera A.6:
Befintlig:
Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt om
utdömande av vite.
Ändras till:
Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt om
utdömande av vite gällande beslut som fattats med stöd av
delegation.
Beredning:
Presidium 2019-01-24
Miljö- och energichefens förslag till beslut

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden beslutar fastställa ovanstående förslag till revidering med
tillägg och ändringar av delegationsordningen för Dalslands
Miljö- och energinämnd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 6

Förslag till revidering av riktlinjer för fakturering
och kravverksamhet
Bakgrund
Dalslands Miljö- och energinämnd är enligt Dalslands Miljö- och
energiförbunds reglemente § 3 ansvarig för att miljö- och
energikontoret har rutiner för fakturering och reglering av
fordringar.
Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet upprättades och
fastställdes 2009. Under de två senaste åren har förvaltningen
genomgått en process och till viss del ändrat sina arbetsrutiner för
att få en effektivare hantering. Den största delen av inkassohanteringen sköts idag av ett anlitat inkassobolag.
Revidering
Administrationen registrerar ärenden i inkassobolagets kundsystem.
Därefter handlägger inkassobolaget alla fortsatta åtgärder gentemot
gäldenär. En gång per månad erhålls redovisning av inkasserade
medel.
Redaktionell ändring avseende organisationens namn har även
gjorts.
Beredning:
Presidium 2019-01-24
Nämndsekreterarens förslag till beslut

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden beslutar anta föreslagen revidering av Riktlinjer för
fakturering och kravverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 7

Inledande budgetdiskussion 2020
Förbunds-/miljö- och energichefen inleder med att presentera
budgetprocessen inom förvaltning, nämnd, direktion och fullmäktige.
Fastställd budget 2019 tas fram som underlag för diskussionen där
förbunds-/miljö- och energichefen informerar om olika poster.
Förbunds-/miljö- och energichefen vill göra nämnden uppmärksam
på att utgångspunkten är budgetförutsättningar från medlemskommunerna. Utifrån dessa utformar nämnden en konsekvensanalys
utifrån de behov man ser. Konsekvensanalys av budgetförutsättningar 2020 beslutas på nämnden den 21 mars. Fastställs
därefter av direktionen i april.
Budgetförutsättningar från kommunerna är ännu inte klara. De
preliminära budgetförutsättningarna pekar mot att de inte kommer
att kunna täcka ökade kostnader nästa år. En ökning av övriga
kostnader ligger i många fall utanför miljö- och energikontorets
kontroll (t.ex. ökade kostnader för administrativt stöd,
lokalkostnader, licenskostnader etc.).
Nämnden har en lagstadgad skyldighet att utöva prövning/tillsyn och
ska ha de resurser som krävs, detta redovisas i behovsutredning.
Diskussion om vilka verktyg som finns/krävs för att upprätthålla
lagstadgad tillsyn.
Till nästa nämnd presenterar förbunds-/miljö- och energichefen ett
underlag till budgetförslag.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 10

Förslag till beslut om ansökan om verkställighet
hos Kronofogdemyndigheten gällande åtgärd på
fastigheten XXXXXX, Bengtsfors kommun
Redogörelse för ärendet
Den 3 maj 2018 fick Dalslands miljö- och energikontor in ett
klagomål gällande läckage från ej oljetunna intill ett bostadshus på
fastigheten XXXX, Bengtsfors kommun. Enligt uppgift var det
fastighetsägaren som var ansvarig för den aktuella föroreningen. Vid
miljö- och energikontorets besök på fastigheten samma datum
noterades en rostig oljetunna vars innehåll såg ut att ha runnit på
marken i riktning ner mot ett träd där gräset hade vissnat.
Den 8 maj 2018 skickade miljö- och energikontoret en
tjänsteskrivelse till fastighetsägaren där han bl.a. ombads att
inkomma med uppgifter om föroreningen. Den 5 juni 2018 togs
telefonkontakt med honom då de efterfrågade uppgifterna inte hade
inkommit. Vid samtalet uppgav han att det var ca 1-1,5 l olja som
hade läckt ut.
Med anledning av utbredningsområdets storlek bedömde miljö- och
energikontoret att det sannolikt rör sig om en betydligt större volym
än den som fastighetsägaren angett. Den 28 juni 2018 förelades
han därför att schakta bort den oljeförorenade marken och att
lämna de uppgrävda massorna till godkänd mottagare senast den
31 juli 2018 samt inkomma med kvitto på att de förorenade
massorna lämnats till godkänd mottagare. Då fastighetsägaren,
trots föreläggandet, ej vidtog några åtgärder fattade miljö- och
energikontoret den 27 augusti 2018 ett nytt beslut om föreläggande
om att genomföra ovan nämnda åtgärder, denna gång förenat med
ett vite om 10 000 kronor.
Den 18 oktober 2018 gjorde miljö- och energikontoret en ny
inspektion på fastigheten eftersom fastighetsägaren inte hade tagit
kontakt med myndigheten i ärendet. Vid besöket konstaterades att
oljetunnan var borta, men marken hade fortfarande synliga spår
kvar från oljeföroreningen. Där det tidigare spillet noterats luktade
den översta jorden och det vissnade gräset fortfarande olja. Det är
oklart hur långt ner i marken föroreningen har spridit sig.
Ansvarig handläggare har vid ett stort antal tillfällen under
handläggningens gång försökt nå fastighetsägaren via telefon.
Undantaget samtalet den 5 juni 2018 har miljö- och energikontoret
inte lyckats nå honom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

Forts § 10
Miljö- och energikontoret ansökte 2018-11-02 om utdömande av
vitet hos mark- och miljödomstolen. Prövningen av målet är i
skrivande stund inte klar.
Bedömning
Det finns en risk att oljan kan förorena grundvatten och närliggande
vattentäkter. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och
energikontor att det är nödvändigt att sanera den oljeförorenade
marken.
Då fastighetsägaren inte sanerat marken trots föreläggande med
vite, är det sannolikt utsiktslöst att få till stånd en ändring inom
rimlig tid genom ytterligare sanktioner. Mot bakgrund av detta anser
miljö- och energikontoret att det är nödvändigt att göra en ansökan
om verkställighet av beslutet hos Kronofogdemyndigheten för att
erforderliga åtgärder ska vidtas.
Lagstöd
I 26 kap. 17 § miljöbalken (1998:808) framgår att om tillsynsmyndigheten har meddelat ett föreläggande eller ett förbud enligt
9-13 §§ och blir det inte åtlytt, ska kronofogdemyndigheten efter
ansökan av tillsynsmyndigheten verkställa dess beslut.
Därvid får beslutet verkställas enligt utsökningsbalken.

Beredning:
Miljö- och energichefens förslag till beslut

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden anser att det gjorts en grundlig utredning i ärendet. Dock
anser nämnden att då förvaltningen tidigare har haft telefonkontakt
med fastighetsägaren borde ytterligare försök att nå fastighetsägaren göras.
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-07

DMEN § 11

Övriga frågor
Utbildning för miljönämndspolitiker
Nämndsekreteraren informerade om ett utbildningstillfälle i SKL:s
regi den 6 mars. Utbildningen innehåller bl.a. grundläggande lagstiftning i en myndighetsnämnd samt grundläggande bestämmelser i
speciallagstiftning som berör nämndens ansvarsområde.
Deltagande via web är möjligt.
Nämndsekreteraren får i uppdrag att anmäla ledamöter/ersättare
och boka lämplig lokal i Mellerud.

DMEN § 12

Information och meddelanden
Organisation/personal
Förbunds- tillika miljö- och energichefen informerade om aktuell
status avseende organisationen och personalen.

Överklagade beslut
Sekreteraren redovisade status på överklagade beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

