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Sammanträdesdatum

2019-08-29

Plats och tid

Centrumhuset Färgelanda, 2019-08-29,
kl. 09.00 – 10.30, kl. 12.00 – 13.00

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

Leif Söderquist (c) ersättare
Dan Gunnardo, förbunds-/miljö-och energichef, ej §§ 50-52
Marie Johansson, nämndsekreterare, ej §§ 50-52
Susanne Westin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53-56
Diana Bergström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53-56
Jeanette Hammar, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53-56

Utses att justera

Jörgen Eriksson

Justeringens tid och plats

Bergs Mellerud 2019-09-10, kl. 11.30
§§ 57-58 justerades direkt

Underskrifter

Paragrafer §§ 50-56,
§§ 59-62

Sekreterare
...........................................................................................
Marie Johansson
Ordförande/Delegat
...........................................................................................
Jan Öhman
Justerande
...........................................................................................
Jörgen Eriksson

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

2019-08-29

Datum för uppsättande

2019-09-11

Förvaringsplats för
protokollet

Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Datum för nedtagande

2019-10-03

Underskrift

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

DALSLANDS MILJÖOCH ENERGINÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 50

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden öppnade mötet och föreslog föredragningslista.
Två extra ärenden anmäldes:
Fiskdöd i Brålanda
Kommunikation DMEN – KF i kommunerna
Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 51

Val av justerare
Till justerare valdes Jörgen Eriksson.
Tid och plats: 2019-09-10, kl. 11.30, Bergs Mellerud.

DMEN § 52

Fortsatta överläggningar om nämndens
hantering av sitt uppdrag.
Nämnden förde diskussioner om skillnader i vårt uppdrag
enligt förbundsordningen i förhållande till vårt reglemente.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 53

Presentation ny personal
Två nya medarbetare presenterades för nämnden:
Diana Bergström och Jeanette Hammar, båda miljöoch hälsoskyddsinspektörer.
Nämnden hälsar båda välkomna.

DMEN § 54

Föregående protokoll

Ingen erinran.
Protokollet läggs till handlingarna.

DMEN § 55

Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2019-06-01 – 2019-07-31
redovisas enligt ärendelista som bilaga.
Jörgen Eriksson ber om ytterligare information rörande besluten
i ärendena 19/1032 och 19/1095. Presenteras nästa sammanträde.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 56

Dnr: 2019/1242.ADM

Revidering av delegatlista
Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar bevilja delegation till
föreslagna personer och fastställer revidering av delegatlistan.
Bakgrund:
Nedanstående personer har anställts fr.o.m. 2019-08-05 resp.
2019-08-19 varför delegatlistan behöver revideras.
Åtgärd:
Nedanstående personer beviljas delegation:
Jeanette Hammar
Angelika Samuelsson

miljö- och hälsoskyddsinspektör
energi- och klimatstrateg

Beredning:
Presidium 2019-08-15
Förbunds-/Miljö- och energichefens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 59

Dnr 2018/1727

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till
bristfällig avloppsanordning på fastigheten XXX,
Bengtsfors kommun
Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förbjuda XXX, att
släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga
avloppsanordningen på fastigheten XXX i Bengtsfors kommun.
Förbudet gäller från och med 2020-04-30.
Förbudet ovan är förenat med ett fast vite på 25.000 kronor.
Vitet kommer att dömas ut om utsläpp av orenat avloppsvatten
konstateras efter 2020-04-30.
Efterlevs inte beslutet kan ytterligare vite komma att dömas ut i
form av löpande vite.
Ovanstående förbud meddelas med stöd av 2 kap 3 och 7 §§,
9 kap 3 och 7 §§, 26 kap 9, 21 och 26 §§ miljöbalken
(SFS 1998:808) samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Att överklaga
Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev
ställt till Länsstyrelsen och uppger ärendets diarienummer, varför du
anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar
du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en
fullmakt.
Skicka brevet till:
Dalslands Miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har
fått beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

Forts § 59
Ärendet
Dalslands miljö- och energikontor (i fortsättningen benämnt DMEK)
har i tidigare skrivelse, daterad 2013-05-14 informerat om att tillsyn
på det enskilda avloppet skulle utgöras. Fastighetsägaren hörde då
av sig och bokade rådgivning, då avloppet inte uppfyller dagens
lagkrav. 2013-05-31 vad DMEK på plats och gav råd om vilka
anläggningar som skulle kunna passa för fastigheten XXX. Ansökan
om förbättringsåtgärder skulle inkomma ett år efter rådgivningen.
DMEK har inte mottagit ansökan.
DMEK har i kommunicering, daterad 2018-11-21, uppgett att
avloppet måste åtgärdas och att fastighetsägaren ska ta kontakt med
DMEK för information/rådgivning innan åtgärder görs av avloppet.
Åtgärdas inte avloppet innan 2019-10-30 kommer vite att dömas ut.
Om fastighetsägaren ansåg att det fanns skäl att inte åtgärda
avloppet skulle skälen redovisas senast 2018-12-16 till DMEK, vilket
inte har gjorts.
Datumet för när avloppsanläggningen ska vara åtgärdad flyttas fram
från 2019-10-30 som stod i kommuniceringen till 2020-04-30 då
DMEK anser att det kan krävas längre tid än 3 månader att anlägga
en ny avloppsanordning.
Yttrande
Fastighetsägaren har 2018-11-20 skriftligen kommunicerats och
därmed lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter inför
nämndens beslut. Några synpunkter eller skäl har inte inkommit.
Skäl till beslut
Avloppsanordningen på fastigheten XXX består endast av en alltför
liten slamavskiljare och saknar efterföljande rening. Den uppfyller
sålunda inte kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken. Utsläpp
från otillräckligt renat avloppsvatten i mark eller vatten kan riskera
att förorena grund- och ytvatten samt dricksvattentäkter.
Näringsämnen från otillräckligt renat avloppsvatten bidrar till
övergödning av sjöar och vattendrag. Därmed beslutar DMEK att
förelägga fastighetsägaren att åtgärda den bristfälliga avloppsanordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

Forts § 59

Lagstöd
Miljöbalken (SFS 1998:808)
2 kap 3 § alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
2 kap 7 § kraven ska inte vara orimliga att uppfylla. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana
åtgärder.
9 kap 3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
9 kap 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om
de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken ska följas.
26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i
denna balk eller i föreskrifter som meddelas med stöd av balken, att
till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att
avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
26 kap 26 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall
gälla omedelbart även om det överklagas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

Forts § 59

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
12 § anges att det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte
har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta gäller
dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beredning:
Presidium 2019-08-15
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut
Yrkande:
Jörgen Eriksson yrkar på att det föreslagna vitesbeloppet om 50 000
kronor sänks till 25 000 kronor.
Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 60

Taxor 2020 – diskussion
Förbunds-/miljö- och energichefen informerade om pågående
arbete med taxor för verksamhetsår 2020. Konsekvensbeskrivning har tidigare lämnats av nämnden till kommunerna.
Förbunds-/miljö- och energichefen kommer ta fram ett förslag till
taxor 2020 som lämnas till kommunernas fullmäktige. Förslaget
kommer anpassas till av SKL rekommenderat PKV-index.
Under diskussionen uppkom frågan hur vi räknar fram nivå för
nya taxor. Förbunds-/miljö- och energichefen presenterade en
modell för beräkning av avgift samt en jämförelse av taxenivåerna
hos kommunerna i Fyrbodal.
Ordföranden efterlyser kostnadsfördelning mellan inspektörer/
strateger kontra ej debiterbart arbete. Ordföranden vill även ha
underlag som visar strategiskt arbete ställt mot kostnader.
Förbunds-/miljö- och energichefen tar fram detta till nästa
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DMEN § 61

Övriga frågor
Fiskdöd i Brålanda
Jörgen Eriksson tog upp frågan om sommarens händelse där ett
stort antal fiskar hittades döda i en damm i Melleruds kommun.
Nämndsekreteraren informerade att en inspektion av platsen
gjordes då även vattenprover togs som skickats för analys.
En anmälan om misstänkt miljöbrott gjordes av vår miljöinspektör.
Platsen som förmodligen orsakat detta tillhör Vänersborgs kommuns
tillsynsområde, varför Vänersborgs miljöförvaltning kontaktades
som bekräftade att ett ärende är under utredning.
Kommunikation DMEN – fullmäktige i kommunerna
Per Normark tog upp frågan om kommunikationen mellan miljöoch energinämnden och medlemskommunernas fullmäktige.
Per informerade att Dals-Eds kommun har en fast punkt på
dagordningen där diskussion förs partiövergripande i större frågor
som exempelvis förebyggande åtgärder i klimatarbetet.

DMEN § 62

Information och meddelanden
Information från verksamheten
Skriftlig information förelåg
Organisation och personal
Förbunds-/miljö-och energichefen informerade om aktuella
händelser inom organisationen.
Ett möte med polis/åklagare och brottsutredare har skett i
ett ärende där kontoret har haft inspektion.

Information om överklagade beslut/åtalsanmälningar
Utgick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

