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§ 31

Fastställande av dagordning

Beslut
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner justerad
dagordning.
__________

§ 32

Justering av protokoll

Beslut
Gertrud Ivarsson (C) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Linda Rehn (S)
justera dagens protokoll 2022-06-21.
__________
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§ 33 Information om Miljöförbundets rambudget 2023
Blekinge väst har gett medlemskommunernas ekonomichefer i uppdrag att ta fram
förslag till rambudget för Miljöförbundet för år 2023. Förbundschef Johanna
Randsalu informerade om det förslag som ekonomicheferna har tagit fram som
reviderat förslag till rambudget 2023 för miljöförbundet, som kommer presenteras
på Blekinge väst 21 juni.

§ 34 Information om kommande förslag till revidering av taxan inför
2023
SKR har presenterat ett förslag till reviderad miljöbalkstaxa till följd av lagändringar
och inkomna synpunkter. Detta medför att Miljöförbundet behöver revidera
miljöbalkstaxan framöver.
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§ 35

Beslut om riktlinje för arkivvård; Allmänna handlingar ska
företrädesvis bevaras digitalt, dnr. 2022/1109

Ärendet föredras av verksamhetsutvecklare Sofia Engzell.
Beslut
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att fastställa förvaltningens förslag
till riktlinje för arkivvård.
Motivering
Syftet med beslutet är att effektivisera miljöförbundets verksamhet genom att minska det
administrativa arbetet. Beslutet innebär också en anpassning till samhällets ökade digitalisering och
är ett steg på vägen mot en digital ärendehantering.
Efter att miljöförbundets verksamhetssystem har flyttats till en ny, säkrare IT-miljö, bedöms
informationssäkerheten nu vara tillräcklig för att ta detta steg. Som en extra säkerhetsåtgärd
kommer en kopia av databaserna till verksamhetssystemet EDP Vision Miljö att tas en gång i
månaden och tekniskt förvaras hos Kommunalförbundet Sydarkivera.
______________________
Bilagor
1. Riktlinje för arkivvård vid Miljöförbundet Blekinge Väst: Allmänna handlingar ska företrädesvis
bevaras digitalt.
Kopia
Arkivet
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Riktlinjer gällande arkivvård vid Miljöförbundet Blekinge
Väst: Allmänna handlingar ska företrädesvis bevaras
digitalt, dnr 2022/528
1) Allmänna handlingar, som hör till Miljöförbundets Blekinge Väst arkiv, ska
företrädesvis bevaras digitalt. Dock ska handlingar, som innehåller
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 2 kap. 5 § Säkerhetsskyddslagen,
bevaras enbart på papper.
2) Om handlingar inkommer enbart som pappershandlingar, ska de skannas. Den
skannade handlingen ersätter pappershandlingen. Undantag får göras enligt
punkt 4 -6 nedan.
3) Om handlingar inkommer i både digital form och på papper, ska
pappershandlingen gallras innan arkivering.
4) Om en mycket omfattande handling inkommer enbart som pappershandling, kan
förbundschefen eller arkivsamordnaren besluta i det enskilda fallet att handlingen
ska bevaras som pappershandling. Handlingens första sida,
innehållsförteckningen samt eventuellt missiv ska då skannas och kopplas till
händelsen i miljöförbundets ärendehanteringssystem. I miljöförbundets
ärendehanteringssystem ska det framgå att handlingen bevaras på papper.
5) Pappershandlingar, som har för stor yta för att kunna skannas med
miljöförbundets skannerutrustning, får bevaras som pappershandlingar.
6) Förbundschefen eller den förbundschefen utser får besluta om att vissa
handlingstyper eller enskilda handlingar, som innehåller sekretessbelagd
information, ska bevaras enbart på papper i låst utrymme.
7) Digitala allmänna handlingar ska bevaras som kopplade filer i miljöförbundets
ärendehanteringssystem. Stora filer (över 250 MB) ska istället bevaras på
dedikerad filyta i den digitala mappstrukturen i enlighet med särskild rutin.
8) Denna riktlinje ersätter tidigare riktlinje beslutad av direktionen 2018-10-04, § 57,
diarienummer 2018/3186.
Beslutet fattas med stöd av punkt 3.2 i Arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge
Väst och med hänvisning till § 6 Arkivlagen (1990:782).
Beslutet gäller allmänna handlingar som inkommer till, upprättas hos eller skickas från
miljöförbundet från och med dagen efter att sammanträdesprotokollet har justerats.
Bakgrund
Miljöförbundet har skannat inkommande pappershandlingar sedan år 2009 och har
upparbetade rutiner för arbetet.
Miljöförbundets verksamhetssystem EDP Vision Miljö fungerar stabilt och är flyttad till
en ny IT-miljö. Den nya IT-miljön finns placerad i två datacenters för ökad säkerhet och
tillgänglighet. EDP Vision Miljö finns speglad mellan de två hallarna och vid
driftsstörning i en hall kommer EDP Vision Miljö omgående att starta upp i den andra.
Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se

En ny, utökad backuplösning finns placerad i båda hallarna, säkerhetskopior på
applikationsserver och databaser körs varje dygn. Säkerhetskopior på applikationsserver
sparas i 90 dagar och säkerhetskopior på databaserna sparas i 30 dagar. Återläsning av
säkerhetskopior på databaserna till miljöförbundets verksamhetssystem görs varje dygn
till en testmiljö. Inga problem har konstaterats med återläsningen.
För att säkerställa informationen i verksamhetssystemet vid en katastrof rekommenderas
att spara ytterligare en säkerhetskopia på en tredje, säker plats. Detta avses lösas genom
att varje månad överföra en krypterad kopia av databaserna till Kommunalförbundet
Sydarkivera för teknisk lagring (jmf. 2 kap. 13 § Tryckfrihetsförordningen). Sydarkivera
kommer att lagra en kopia per månad för de senaste 12 månaderna. För äldre material
kommer en kopia per år att lagras. I nuläget finns en muntlig överenskommelse med
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund och Kommunalförbundet Sydarkivera om
detta.
Tillämpliga lagrum
§ 6 Arkivlagen (1990:782)
I arkivvården ingår att myndigheten skall
1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar
underlättas,
2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk
arkivförteckning,
3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar,
och
5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.
Arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst
Av punkt 3.2 i Arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst framgår att det är
Förbundsdirektionen för miljöförbundet som ska fatta beslut om riktlinjer gällande god
arkivvård för miljöförbundets arkiv.
Ärendets handläggning
Miljöförbundets delade arkivmyndighet Kommunalförbundet Sydarkivera har hörts
angående förslaget och lämnat följande synpunkter:
-

Det bör finnas beskrivet att vi har upparbetade rutiner för skanning sedan år
2009.

-

Det bör finnas en kortfattad beskrivning av säkerheten i vårt eget IT-system,
eftersom man annars kan få uppfattningen att Sydarkivera har huvudansvar för
att informationen bevaras.

Synpunkterna har beaktats.
Ärendet har handlagts av informationssäkerhetsansvarig Sofia Engzell.
______________
Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se

Kopia
Akten
Kommunalförbundet Sydarkivera registrator@sydarkivera.se

Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webb: miljovast.se
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§ 36

Beslut rörande ändring av försiktighetsmått, dnr.
2022/1652

Beslut
Förbundsdirektionen antar miljöförvaltningens förslag till beslut rörande ändring av
försiktighetsmått.
Yrkande
Bengt-Åke Karlsson (M) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut.
Lennart Ung (KD) yrkar avslag på miljöförvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordförande ställer Miljöförvaltningens
förslag till beslut mot Lennart Ungs (KD) yrkande, votering begärs och verkställs.
Ja, röstar den som bifaller miljöförvaltningens förslag till beslut.
Bengt-Åke Karlsson (M), Jörgen Larsson (S), Robert Lindén (SD), Gertrud Ivarsson (C), Thomas
Eriksson (C), Linda Rehn (S).
Nej, röstar den som avslår Miljöförvaltningens förslag till beslut och bifaller Lennart Ungs
yrkande. Magnus Olsson (M), Lennart Ung (KD), Johnny Andreasson (S).
Miljöförvaltningens förslag till beslut
Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att ändra tidigare föreläggande dnr. 2019/0257-11 daterat
4 februari 2021 riktat mot
. Föreläggandet ändras endast på så sätt att
tidpunkten för när installationen av täta gödseluppsamlingsrännor ska vara utförd senareläggs till
30 november 2023 samt att tidpunkten för när förbudet som är förenat med vite träder i kraft
flyttas fram till den 1 december 2023.
Beslutet gäller för

med organisationsnummer

.

Beslutet fattas med stöd av 37 § förvaltningslagen (2017:900).
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Avgift
ska betala en avgift på 2 488 kronor för handläggning av ärendet. Beslutet
om avgift fattas med stöd av miljöförbundets taxa för prövning och tillsyn, beslutad av
kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun 2021-11-22, § 175. Enligt taxan ska en avgift för detta
ärende tas ut baserat på den tid handläggningen tagit. Aktuell taxa är 995 kr/tim. Debitering görs
för totalt 2,5 timmar. Faktura sänds separat.
Motivering
Under rådande omständigheter, med anledning av Jordbruksverkets restriktioner för minkhållning
som utfärdats p.g.a. pandemin, samt med anledning av den ryska invasionen av Ukraina finner
Miljöförbundet Blekinge Väst det skäligt att förlänga tidsfristen för installationen av gödselrännor
till 30 november 2023. Samt att som följdeffekt flytta fram tiden för förbudet förenat med vite att
gälla från 1 december 2023.
Minkgödsel är rik på fosfor och kväve som bidrar till en oacceptabel övergödning av omgivande
mark och vatten om gödsel och urin inte tas om hand i ett tätt system.
Därför är det miljöförbundets uppfattning att det är angeläget att hanteringen av gödsel och urin
så snart som möjligt övergår till ett slutet system, vilket skulle leda till minskade utsläppsrisker till
omgivningen.
Av miljöbalken framgår att i yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas i den
utsträckningen att det inte kan anses orimligt att uppfylla skyddsåtgärderna jämfört med
kostnaderna för desamma. Den påverkan som covid-19 och kriget i Ukraina har haft på
minkskinnsmarknaden och prisbilden är påtaglig. En verksamhet måste kunna fullgöra de
myndighetskrav som ställs på den. Saknas ekonomiska förutsättningar för detta, kan det saknas
möjlighet att fortsätta att driva verksamheten vidare. Dock föreligger i detta fall påverkan av en
pandemi och ett krig, vars omfattning framöver ännu inte går att överblicka.
Innebär ett föreläggande att något ska planeras, köpas in, anläggas eller motsvarande måste den
som föreläggandet gäller ges skälig tid för att kunna genomföra de krävda åtgärderna. I detta
ärende är det fråga om krav som kräver tidsåtgång för såväl inköp som anläggning. Verksamheten
har haft skälig tid att införskaffa materiel, men kan svårligen planera för installationsarbete under
pågående pandemi och krig. Utöver detta tillkommer störningskänsliga perioder, t.ex. parning och
valpning, på minkfarmen som kommer att påverka anläggningsarbetet tidsmässigt.
Bakgrund
En skriftlig anhållan inkom den 10 maj 2022, vari verksamhetsutövaren
ansöker om uppskov för att färdigställa gödselanordningar under skugghusen.
anför att det i rådande ekonomiska situation, orsakad av dels av Corona-pandemins påverkan på
världsmarknaden för minkskinn och Rysslands invasion av Ukraina, omöjliggör investering och
installation av gödselrännor till den tidigare beslutade tidpunkten.
Miljöförbundet har ursprungligen den 2 maj 2017 beslutat att täta gödselanordningar skulle finnas
senast följande tidpunkter: 1 mars 2019 för skugghus för avel och 1 juli 2020 för resterande
skugghus.
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Förbundsdirektionen förlängde genom beslut 4 april 2019 tidsfristen för täta gödselanordningar till
30 juni 2021 och kompletterade beslutet med ett förbud från 1 juli 2021, efter anhållande om
förlängd tid från verksamhetsutövaren.
Förbundsdirektionen förlängde genom beslut 4 februari 2021 tidsfristen för täta
gödselanordningar till 31 juli 2022 och kompletterade beslutet med ett förbud med vite från 1
augusti 2022, efter anhållande om förlängd tid från verksamhetsutövaren.
Beaktanden och överväganden
Tillämpliga lagrum
37 § förvaltningslagen (2017:900) En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första
instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter
eller av någon annan anledning.
Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den
enskildes nackdel bara om
1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa
förutsättningar får återkallas,
2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.
Ärendets handläggning
Miljö-och hälsoskyddsinspektör Hanna Berntsson har handlagt ärendet och avdelningschef PerOla Persson har deltagit i handläggningen av ärendet.
Information
Utöver de senarelagda tidpunkterna enligt ovanstående, gäller tidigare förelägganden med
dnr. 2019/0257-11 samt 2015/1476-9 i sin helhet.
Att överklaga beslutet
Detta beslut går att överklaga, se bilaga.
___________________
Bilagor
1. Information om hur man överklagar
2. Delgivningskvitto
Kopia
Akten
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§ 37

Föreläggande att installera nytt oljeavskiljarsystem
och förbud med vite vid fortsatt utsläpp av spillvatten från
fordonstvätt eller fordonsverkstad utan tillräcklig föregående rening,
dnr. 2014/3730

Föredragande i ärendet är miljöinspektör Daniel Karlsson.
Beslut
Ni förbjuds att:
1. efter 1 december 2022 på
släppa ut spillvatten från fordonstvätt eller
fordonsverkstad utan föregående rening som uppfyller utsläpps-, dimensionerings- och
hållfasthetskrav för oljeavskiljare klass 1 i standard SS-EN 858.
Punkten gäller vid vite om 200 000 kr.
Ni föreläggs vidare att:
2. Senast 6 veckor innan det nya oljeavskiljarsystemet installeras skicka in till miljöförbundet modell
på oljeavskiljaren och dimensioneringsberäkningar.
3. Snarast, dock senast tre månader, efter det att det nya oljeavskiljarsystemet har installerats ska en
första 5-årskontroll göras och en kopia av protokollet skickas in till miljöförbundet. Kontrollen ska
utföras av en besiktningsman från en SWEDAC ackrediterad eller auktoriserad firma.
4. Utgående vatten från oljeavskiljarsystemet får inte släppas på dagvatten eller till recipient.
Hantering av äldre oljeavskiljare och överskottsmassor
5. Om den äldre oljeavskiljaren planeras att avlägsnas från platsen ska grävarbetet dokumenteras med
foton på schaktväggarna och schaktbotten. Om föroreningar påträffas ska miljöförbundet
omedelbart kontaktas. Dokumentationen ska sändas till miljöförbundet senast 3 veckor efter det
att avlägsnandet slutförts.
6. Om överskottsmassor beräknas uppstå i samband med grävarbetet på fastigheten ska
miljöförbundet kontaktas i förväg.
Avgift
ska betala en avgift om 8 955 kronor för handläggningen av ärendet.
Beslutet om avgift för handläggningen gäller omedelbart, även om det överklagas.
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Beslutet om avgift för handläggningen tas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, 9 kap. 5 § i
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, miljöförbundets
taxa beslutad av kommunfullmäktige i Olofströms kommun 2021-11-29, samt beslut om
miljöförbundets timkostnad, beslutat av kommunfullmäktige i Olofströms kommun KF § 136,
2021-11-29.
Beslutet gäller

med org.nr

.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken samt 26 kap. 9, 14, 19, 21 och 22 §§
miljöbalken samt med stöd av 2 och 3 §§ lagen (1985:206) om viten.
Motivering
Punkt 1 och 2
Det befintliga oljeavskiljarsystemet bedöms inte uppfylla dagens miljökrav och lagstiftning,
eftersom oljeavskiljarsystemet är av äldre standard. Lagstiftningen kräver att bästa möjliga teknik
ska användas, vilket innebär att oljeavskiljarsystemen måste uppfylla kraven i standarden SS-EN
858. Standarden omfattar även krav på oljenivålarm och provtagningsbrunn, den senare kan vara
inbyggd eller separat.
Vi ska bedöma valet av oljeavskiljarsystemet och dess dimensionering för att förhindra att
feldimensionerad anläggning installeras. Därför ska modell och beräkningsunderlag presenteras för
oss i god tid innan installation. I dagsläget är det oklart om vatten från oljeavskiljaren leds till
Snöfflebodaån eller till spillvattennätet. Tillsynsmyndigheten har varit i kontakt med SBVT som
anger att det är möjligt att koppla på oljeavskiljaren på spillvattennätet om dimensioneringen är
rätt. Detta behöver dock verksamheten vända sig till SBVT för att få skriftligt bekräftat innan
påkoppling. Då den som bedriver en verksamhet ska ha kunskap om verksamhetens påverkan på
miljön och människors hälsa behöver verksamheten ha kunskap om till vilken recipient renat
vatten släpps. Detta för att kunna vidta tillräckliga åtgärder i händelse av driftstörning.
Tillsynsmyndigheten anser att den tidsrymd som förflutit i ärendet sedan verksamheten fick sitt
första föreläggande att byta till ett klass 1 oljeavskiljarsystem inte är skälig.
Vitets storlek på 200 000 kr bedöms som rimligt utifrån vad en ny installation kostar och att vitet
ska kosta mer än vad det kostar att utföra åtgärden. Den senaste informationen miljöförbundet har
om kostnader för installation av oljeavskiljare är ca 150 000 – 200 000 kr inkluderat
konsultkostnader och anläggningsarbete. Under ärendets gång har det inte framkommit någon
information om att det saknas ekonomiska medel för att installera en ny oljeavskiljare.
Punkt 3
För att säkerställa installationens kvalitet och att inga tillverkningsfel gjorts på avskiljaren behöver
en installationskontroll genomföras när hela installationen är slutförd. Kontrollen är densamma
som vid en 5-årsbesiktning.
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Punkt 4
I undantagsfall kan tillsynsmyndigheten medge utsläpp till dagvatten eller recipient från ett klass 1
oljeavskiljarsystem men då krävs ytterligare rening. Den intilliggande recipientens känslighet
medför att detta inte är ett lämpligt alternativ. Det finns dessutom en anslutningspunkt för det
kommunala spillvattennätet på platsen och ledningsrättsinnehavaren har indikerat att påkoppling
kan göras. Fastighetsägaren behöver dock få medgivande innan detta görs.
Punkt 5 och 6
På fastigheten har det bedrivits miljöfarlig verksamhet en längre tid som kan misstänkas gett
upphov till föroreningar. Av den anledningen behöver verksamheten skaffa sig kunskap om de
massor som inte återanvänds på platsen för att kunna klassificera dessa och säkerställa att vidare
hantering av dessa sker i enlighet med gällande lagstiftning. Miljöförbundet saknar dokumentation
på att den befintliga oljeavskiljaren är tät. Det finns en risk att det vid äldre oljeavskiljare har läckt
olja över tid och förorenat mark och grundvatten. Det bedöms därför motiverat att om
oljeavskiljaren tas bort ska grävarbetet dokumenteras.
Adressat
Vid tillsynsbesöket 2021-11-26 deltog ni,
, ägare till
som
bedriver fordons- och däckverkstaden samt
som äger fastigheten. Vid
tillsynsbesöket framkom även att fordonstvätten är ett separat bolag som hyr in sig i lokalerna. Ni
meddelade vid detta tillfälle att ni kommer stå för kostnaderna för nytt oljeavskiljarsystem då det är
nödvändigt för att kunna hyra ut del av lokalen som en fordonstvätt. Vid tillsynsbesöket och i
tidigare kontakter har miljöförbundet haft kontakt med dig i egenskap av verksamhetsutövare för
. Då det vid tillsynsbesöket framkom att fordonstvätten, som bedrivs
på samma fastighet, är en separat verksamhet bedömer miljöförbundet att förbudet och
föreläggandet bör riktas mot bolaget som är ägare till fastigheten. Detta då det är fastighetsbolaget,
, som enligt miljöförbundets bedömning har den faktiska rådigheten
över fastighetens reningsanläggning. Att rikta beslutet mot företaget
bedöms inte längre ändamålsenligt då denna verksamhet står för den mindre delen av belastningen
av oljeavskiljaren och har förutsättningar att bedrivas avloppslöst.
Rimlighetsavvägning
Fordonstvätt ska enligt Europanorm (SS-EN858-1), som även är svensk standard, bedrivas med
ett oljeavskiljarsystem motsvarande reningsgrad som ett klass 1 system. Med beaktande av den tid
som förflutit mellan att verksamheten förelagts om installation av ett sådant oljeavskiljarsystem
bedöms det som rimligt att beslutet kopplas med vite.
I enlighet med 2 kapitlet 7 § miljöbalken gör miljöförbundet bedömningen att de förelagda
åtgärderna är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att genomföra samt att adressaten har
faktiska och rättsliga möjligheter att följa föreläggandet.
Avgift
Ärendet debiteras i enlighet med Miljöförbundets Blekinge Väst gällande taxa. Enligt taxan ska en
avgift för detta ärende tas ut baserat på den tid handläggningen tagit. Aktuell timkostnad är 995
kr/tim. Debitering görs för totalt 9 timmar. Faktura sänds separat. För specifikation av nedlagd
handläggningstid, se bifogat faktureringsunderlag.
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Bakgrund
Verksamhetsbeskrivning
Den verksamhet som bedrivs är fordonsverkstad och däckverkstad. Verksamhetsutövaren hyr
även ut en lokal för fordonstvätt och rekond till en annan verksamhet. Samtliga verksamheter är
anslutna till en äldre gemensam oljeavskiljare.
Befintlig oljeavskiljare uppfyller inte dagens miljökrav
Oljeavskiljaren uppfyller inte dagens miljökrav. Vid tillsynsbesöket 2021-11-26 framkom det att
oljeavskiljaren som skulle installerats har skickats tillbaka till återförsäljaren. Ni har till
miljöförbundet angett att anledningen till detta var att vi som tillsynsmyndighet inte hade godkänt
dimensioneringen. Miljöförbundet har 2018-11-07 och 2018-11-08 muntligt och skriftligt meddelat
att verksamheten kan gå vidare med att installera den oljeavskiljare som föreslogs till oss 2018-1031. De kontakter som miljöförbundet har haft med er efter detta datum gäller enbart frågan om
hur arbetet med installationen fortskrider.
Verksamhetsutövaren har då framfört olika ursäkter som argument för att oljeavskiljaren inte har
installerats. Tillsynsmyndigheten har accepterat dessa förklaringar då verksamhetsutövaren
samtidigt har flaggat för att installation snart ska ske. 2019-11-23 informerade verksamheten att de
snart kan lämna besked när oljeavskiljaren är på plats och snart kan göra ett platsbesök för att
bedöma den utförda installationen. Inte vid någon av dessa kontakter med verksamhetsutövaren
hartillsynsmyndigheten varken skriftligt eller muntligt framfört att vi inte godkänner
dimensioneringen av oljeavskiljaren utan kontakterna har uteslutande handlat att om i dialog få
oljeavskiljaren på plats.
Det föregående föreläggandet som gällde installation av ett oljeavskiljarsystem är daterat 2017-0706. Åtgärdstiden sattes kort till 2017-10-13. Detta då utgående vatten släpps i en känslig recipient.
Dokumentation från bytet av oljeavskiljaren skulle senast vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast
2017-11-30. Tillsynsmyndigheten anser att den tidsrymd som förflutit i ärendet sedan
verksamheten fick sitt första föreläggande att byta till ett klass 1 oljeavskiljarsystem inte är skälig.
Den befintliga oljeavskiljaren är enligt uppgift gravimetrisk och har en fysisk volym på 4,5-5
kubikmeter. Den saknar larm och koalecensfilter. Vid tillsynsbesöket framkom det att
oljeavskiljaren inte tömts sedan verksamhetsutövaren utförde en okulär besiktning av
oljeavskiljaren 2018. Det innebär ett tömningsintervall på över tre år. Även om det skulle skett
tvätt av en mindre mängd motorfordon än vad tillsynsmyndigheten har uppgifter om så är
tömningsintervallet för långt.
Tillsynsmyndigheten saknar uppgifter om oljeavskiljaren är tät, en så kallad 5-årskontroll som
omfattar en täthetskontroll utförd enligt en viss metodik saknas. Enligt svensk standard SSEN858-2 får inte direktutsläpp till recipient ske från avskiljaren. Standarden anger att i
undantagsfall och med tillåtelse från den lokala myndigheten kan utsläpp till recipient tillåtas med
extra rening efter oljeavskiljaren.
Tillsynsmyndigheten bedömer att förutsättningen för ytterligare rening på platsen är begränsade,
men att under förutsättning att den befintliga oljeavskiljaren är tät så skulle den kunna fungera som
extra rening innan vattnet släpps på recipient.
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Tillsynsmyndigheten bedömer dock att det miljömässigt bästa alternativet är att ansluta till den
kombinerade spill/dagvattenservis som finns. Detta förutsätter dock att ledningsrättsinnehavaren
ger sitt medgivande till detta.
Det är dock inte helt fastställt om den befintliga oljeavskiljaren belastar recipienten Vilshultsån,
men de som historiskt klagat mot verksamheten har framfört att vattnet löddrar i ån utanför
verksamheten.
Oavsett om den befintliga oljeavskiljaren är ansluten till den kombinerade dag/spillvattenledningen
eller om den släpps på recipient är oljeavskiljarens utgående halt för hög och uppfyller varken de
miljökrav som ställs när man släpper till spillvattennät eller recipient. Uppmätt halt vid provtagning
utförd 2011-10-25 visade på en utgående halt på 280 mg/liter. Ett klass 1 oljeavskiljarsystem är
dimensionerat för att ge utsläppshalter från 5 mg/liter. Det innebär att för att fordonstvätt
framgent ska kunna utföras på fastigheten
så behöver ett oljeavskiljarsystem enligt SSEN858-1 installeras. Vid tillsynsbesöket 2021-11-26 informerades ni om att det bedöms vara
motiverat med ett beslut som innebär att fordonstvätt inte får ske efter visst datum om inte
installationen utförs. För att undvika att installationen skjuts längre på framtiden informerades ni
om att beslutet kommer att kopplas till ett vite. Ni föreslog som tidrymd för installationen 6
månader och vilket miljöförbundet bedömde vara en rimlig åtgärdstid.
Hjultvätt i däckverkstaden
I däckverkstaden finns en hjultvätt. Vattnet recirkuleras inte utan släpps via en hemmalösning med
en plastbalja där viss sedimentation sker innan det släpps i en golvbrunn som leder till
oljeavskiljaren. Sedimentet är att anse som farligt avfall och ska hanteras som sådant. Det framkom
att verksamheten körde sedimentet själva till VMAB.
Verksamheten har inte anmält eller sökt tillstånd för detta hos Länsstyrelsen i Blekinge.
Verksamheten behöver göra detta om transport framgent ska ske i egen regi. Det sker enligt
verksamhetsutövaren tvätt av cirka 32 hjul per dag vid däckbytesäsong.
Till hjultvätten använder man en fordonstvättkemikalie som heter Solvynol Jumbo med ett pH på
13,2. Då hjultvätten belastar oljeavskiljaren behöver tvättmedlet vara lågspaltande. Vid
dimensionering av oljeavskiljaren behöver man ta med hjultvätten i beräkningen. Om den inte tas
med riskerar oljeavskiljarsystemet att bli underdimensionerat. Tar man inte hänsyn till hjultvätten i
dimensioneringen behöver verksamheten hantera däcktvättens vatten separat och skicka iväg detta
som farligt avfall.
Dimensionering av oljeavskiljaren behöver minst ta hänsyn till följande faktorer.
•
•
•

Antalet tappkranar i verkstad och däckverkstad.
Antal högtryckstvättar
Hjultvätten

Kommunicering
Verksamhetsutövaren har beretts tillfälle att yttra sig över att beslutet kommer förenas med vite
och har inte lämnat synpunkter på detta. Verksamhetsutövaren har angett att sex månader från
inspektionstillfället 2021-11-26 som lämplig tidsram för genomföra installation av ny oljeavskiljare.
Denna tidsram fastställs i beslutet.
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Tillämpliga lagrum
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd 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. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta
att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven enligt 2-3 § ovan i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som
behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan
på miljön.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av balken, att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan
verksamhet.
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Lagen (1985:206) om viten 2 § Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna
fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten
att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken
tidsfrist åtgärden skall vidtas. Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller
rättslig möjlighet att följa föreläggandet.
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När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare
föreläggandet har vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.
Lagen (1985:206) om viten 3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn
till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt
kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.
Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera
personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.
Information
Innan installation
Kontakta ledningsrättsinnehavaren SBVT för att ta reda på vad som gäller för påkoppling på
spillvattennätet. Ledningsrättsinnehavaren har skyldighet att ta emot spillvatten från hushåll och
vatten av liknande karaktär. För övrigt vatten behöver ledningsrättsinnehavaren medge
påkoppling.
Skötsel av oljeavskiljare
Efter att den nya oljeavskiljaren installerats behöver den ha regelbunden skötsel. Tillverkaren av
oljeavskiljaren har en skyldighet att tillhandahålla instruktioner för detta. Särskilda insatser ska
göras var sjätte månad och vart femte år. Det senare ska göras av ett SWEDAC ackrediterat bolag.
Skötselkrav finns upptaget i standard SS-EN 858 del 2.
För att en oljeavskiljare ska fungera som den ska behöver den tömmas. Dels får oljeskiktet på ytan
inte bli så tjockt att det påverkar den del där reningen ska ske, och dels måste slam som
sedimenterar på botten tömmas, eftersom även det påverkar flödeshastighet och uppehållstid i
oljeavskiljaren.
Tömning av oljeavskiljaren ska därför ske minst 1 gång per år alternativt när halva slamvolymen
eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld. Efter tömning är det viktigt att den återfylls
med rent vatten innan spillvattenflödet kopplas på igen. Dokumentation över detta ska sparas hos
er.
Givaren för larm bör placeras så att den larmar en tid innan avskiljaren är helt full. Larmet (optiskt
eller akustiskt) placeras lämpligen på en sådan plats där anställda vistas kontinuerligt.
Hantering av den befintliga oljeavskiljaren
Om den befintliga oljeavskiljaren kommer ingå i det nya oljeavskiljarsystemet bör det först
säkerställas att den är tät. Miljöförbundet bedömer att det dock som lämpligare att ta den äldre
oljeavskiljaren ur drift då detta minskar underhålls- och kontrollkostnader samtidigt som
miljönyttan inte påverkas i någon större omfattning.
Om den befintliga oljeavskiljaren inte kommer vara en del av det nya oljeavskiljarsystemet bör den
i första hand grävas upp och omhändertas. I andra hand bör den rengöras och sandfyllas för att
motverka utsläpp och sättningar.
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Om föroreningar påträffas
Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten (miljöförbundet) underrättas omgående
om det påträffas föroreningar i mark, byggnader eller grundvatten, exempelvis i samband med
grävarbeten.

Handläggning
Ärendet har handlagts av miljöinspektör Daniel Karlsson samt miljöinspektör Stefan Hüllert.
Att överklaga beslutet
Detta beslut går att överklaga, se bilaga.
__________________
Bilagor:
1.
2.

Information om hur man överklagar
Delgivningskvitto

Kopia:
Akten
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§ 38

Beslut att utse säkerhetsskyddschef för
Miljöförbundet Blekinge Väst, dnr. 2022/1961

Föredragande i ärendet är förbundschef Johanna Randsalu.
Beslut
1) Till säkerhetsskyddschef för Miljöförbundet Blekinge Väst utses verksamhetsutvecklare
Sofia Engzell.
2) Befattningen placeras i säkerhetsklass 3.
Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 7 § och 3 kap. §§ 5, 8 och 10 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
samt 5 kap. 8 § Säkerhetsskyddsförordning (2021:955).
Bakgrund
Säkerhetsskydd syftar till att skydda information och verksamheter, som är av betydelse för
Sveriges säkerhet, mot antagonistiska hot. Även skydd av säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter
omfattas. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig
verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Enligt säkerhetsskyddslagen ska en verksamhet, som till någon del bedriver säkerhetskänslig
verksamhet, bland annat
-

utreda behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys,

-

planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder, som behövs med hänsyn till verksamhetens
art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga
omständigheter,

-

kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten,

-

utan dröjsmål anmäla till tillsynsmyndigheten att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet,

-

utse säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet.
______________
Kopia
Akten
Sofia Engzell
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§ 39

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, dnr.
2022/272

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under perioderna
2022-04-28 – 2022-06-02 utan erinran.
Bakgrund
I det här ärendet anmäls delegationsbeslut, som har fattats på förbundsdirektionens vägnar.
En sammanställning av besluten bifogades i kallelsen. Enligt kommunallagen kan en direktion
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd på miljöförbundet att besluta
på direktionens vägnar. Beslut som fattas på direktionens vägnar ska anmälas till direktionen.
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§ 40

Miljöförvaltningen informerar

Ekonomisk uppföljning
Avdelningschef Per-Ola Persson presenterade ekonomisk uppföljning för perioden 1 januari – 31
maj. Intäkter och kostnader var inte fullt ut periodiserade. Intäkter under perioden ligger lägre än
budgeterat. Personalkostnader och övriga kostnader ligger lägre än budget. Personalkostnaderna
ligger lågt på grund av vakanser och sjukskrivningar som ännu inte kunnat täckas upp.
Personal
Förbundschef Johanna Randsalu redovisar aktuella sjukskrivningar och tjänstledigheter. Förbundet
har svårt att rekrytera vikarier för korta vakanser som ibland också endast är på deltid, vid
deltidssjukskrivningar. Konkurrensen om utbildad/erfaren personal är hård.
En insats för stresshantering är igång med hjälp av företagshälsovården Avonova för att stötta
inspektörerna med strategier och verktyg med anledning av ändrade arbetssätt till följd av nya
taxorna.
Miljöinspektör Erik Fröiers timanställning är förlängd till året ut. Vi har också anställt Malin
Fajersson som vikarie för en tjänstledig miljöinspektör, anställningen påbörjas 1 september.
Övrigt
21 juni kommer det att beslutas om en ny lag gällande försäljning av nikotinfria produkter som ska
börja gälla från och med 1 augusti. Kommunerna avser att överlåta denna tillsynen till
miljöförbundet.
Miljöförvaltningen bedriver just nu tillsyn på Sweden Rock.
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