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Plats och tid Bolstad, Melleruds kommunhus – kl. 13.00 – 16.50 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Öhman (M) ordförande 
Lars Nilsson v.ordf. (S) vice ordförande 
Carola Qvist (S) tjänstgörande  
Karin Andersson (S) tjänstgörande 
Anders Forsdahl (C) 
Lars-Inge Fahlén (S) tjänstgörande 
Kerstin Fredriksson (S)  
Jörgen Eriksson (KiM)  
 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 

Se nästa sida 
 
 
    
 

Utses att justera Kerstin Fredriksson 

Justeringens tid och plats 
 

Färgelanda 2022-12-12, kl 13.00 
 

Paragrafer §§ 107- 121     

Underskrifter Sekreterare  
 ...........................................................................................  
Marie Johansson                         
 

 Ordförande/Delegat  
 ...........................................................................................    
Jan Öhman  

 Justerande  
. ..........................................................................................  
Kerstin Fredriksson 

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

Sammanträdesdatum 2022-12-08 

Datum för uppsättande 2022-12-13 Datum för nedtagande 2023-01-19 

Förvaringsplats protokoll 
 

Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud 

Underskrift  
 ..................................................  
Marie Johansson 

 Utdragsbestyrkande 
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Övriga deltagare: 
Karl-Erik Segersax (SD) ersättare 
Dan Gunnardo, förbundschef 
Marie Johansson, nämndsekreterare 
Heléne Inggårde, miljö- och hälsoskyddsinsp. §§ 107-114 
Karolina Walentynowicz, miljö- och hälsoskyddsinsps. §§ 107- 114 
Mika Thomasdotter, miljö- och hälsoskyddsinsp. §§ 107-114 
Diana Bergström, miljö- och hälsoskyddsinsp. §§ 107-114 
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DMEN § 107 
 
 
Fastställa ärendelista 
 
Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens  
sammanträde.  
 
En övrig fråga anmäldes: 
Framtida hantering av ärenden avseende användande av            
avfall för anläggningsändamål. 
 

  
 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
 
Föredragningslistan fastställdes. 
 
 
 
 
 
 
 
DMEN § 108 
 
Val av justerare 
 
Till justerare valdes Kerstin Fredriksson. 
Tid och plats: Färgelanda 2022-12-12, kl. 13.00 
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DMEN § 109                               Dnr 2022/1551.MTI 
 
Beslut om föreläggande med anledning av anmälan 
om användande av avfall för anläggningsändamål -  
Dingelvik 1:35, Bengtsfors kommun 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö- och energinämnd förelägger Västfrakt Ekonomisk 
Förening med org.nr. 762000-1532 att på fastigheten DINGELVIK 
1:46, Bengtsfors kommun att vidta följande försiktighetsmått;  
 
1. Verksamheten ska utföras i enlighet med ansökan. Om ändring 

sker ska verksamhetsutövaren informera miljö- och 
energikontoret i god tid innan den sker.  
 

2. Endast de anmälda massorna får användas som utfyllnad på 
anmäld mottagarplats. Inga ytterligare massor får tillföras 
mottagarplatsen.  Inga ytterligare massor får tillföras platsen utan 
förgående anmälan till Dalslands miljö- och energikontor. 

 

3. Ytan ska, när den iordningställs, täckas med sandmjöl 5 till 2 dm 
m, för att minska avrinning från massorna och minska risken att 
föroreningar går via ytvatten till närliggande vattendrag.  

 
4. Provtagning som gjorts av massorna kan om Dalslands miljö- och 

energikontor bedömer det nödvändigt kompletteras med ytterligare 
provtagningar eller analyser. 

 
5. Volymen av massor som återvinns får inte överstiga angiven total 

volym på 2000m3 schaktmassor.  
 
6. Mottagna massor ska vara dokumenterade avseende: ursprung, 

avfallslämnare, samt uppgift om hur stora mängder som tagits 
emot. 

 
7. Om en entreprenör eller annan part/person anlitas ska de 

informeras om försiktighetsmåtten/skyddsåtgärderna. 
 
8. Om olägenheter och störningar från verksamheten uppkommer 

kan Dalslands miljö- och energinämnd besluta om ytterligare 
skyddsåtgärder, begränsning av verksamheten eller förbud. 
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Forts § 109 
 

Länsstyrelsen kontaktades 2022-10-14 för en kommentar om 
massorna och lämpligheten i vald plats och hantering. Här framgick 
det att blandning av massorna är ett miljöbrott och att ett förbud är 
på plats att stoppa massorna från att flyttas. Det som lyftes fram 
var att eftersom massorna var så pass förorenade att de var uppe 
på nivåer för MKM och KM är det väldigt viktigt att mottagarplatsen 
är lämplig så massorna inte tillför mer föroreningar än de som redan 
finns där. Massorna ligger där de kommer användas och inga 
ytterligare massor kommer tillföras platsen varav beslut om förbud 
inte är aktuellt. 
 
Samtal med (VU) skedde 2022-10-17 angående upplägg av 
provtagning för massorna samt att vi gick igenom viktiga bitar i 
anmälan. Proverna planerades att tas 2022-10-19. Här framgår det 
även att massorna har fraktats till den plats där de var tänkt att 
användas så de kommer inte flyttas ytterligare. Området som 
massorna kommer läggas på ingår i detaljplanen för en deponi som 
idag är avslutad och sluttäckt. Marken dit massorna kommer 
anläggas är inte opåverkad utan verksamhet har bedrivits på 
platsen. 
 
Anmälan om avfall i anläggningsändamål kom in 2022-10-24 
gällande massorna som flyttats från området Bengtsgården till 
DINGELVIK 1:53. Inga kompletteringar behövdes.  
 
Karta över provtagningspunkterna för området kom in 2022-10-25. 
Här framkom även att under vecka 41 hade massorna redan planats 
ut och lags där det var tänkt att använda dem. Provsvaren från 
första provet som togs 2022-10-19 visade på halter över MRR för 
kvicksilver, PAH-H och kadmium.  
 
DMEK kontaktade verksamhetsutövaren 2022-10-28 och meddelade 
att ytterligare ett samlingsprov behövde göras över ytan men 
djupare än det förra, minst 0,75 meter ner i massorna. Grävare 
skulle finnas tillgänglig under v.43 så prover kommer tas under den 
veckan.   

 
Kontakt togs 2022-10-28 med enheteschefen inom området  
fastighet/gata/park/skog på Bengtsfors kommun för att höra om de 
har några analyser på lakvattnet från den gamla deponin.  Ett PM 
med kommentarer om analysresultat inkom till DMEK. 
Platsen för anläggningen ligger ej inom:  

• Skyddsområde för vattentäkt 
• Skyddat område för natur och/eller kultur 
• Strandskyddsområde 
• Gammal täkt eller ravin 
• Våtmark 
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Skäl till beslut 
För att kunna tillåta användning av avfall i anläggningsändamål 
krävs att materialet är väl undersökt och att verksamheten fyller en 
specifik och relevant funktion. Syftet ska därför vara tydligt och det 
får inte användas mer massor än det som behövs för ändamålet, då 
kan det istället vara frågan om en kvittblivning av avfall. 
Anläggningen ska också kunna färdigställas inom rimlig tid och ha 
ett slutligt datum.  
 
Om schaktmassor används ska man kunna säkerställa att dessa inte 
innehåller några föroreningar, vilket kan göras genom provtagning. 
Återvinning av schaktmassor får inte ske på ett sådant sätt att 
föroreningshalten på den nya platsen ökar eller bidrar till att området 
ser skräpigt ut. Massorna får heller inte innehålla material som t ex 
metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och 
som inte tillför konstruktionen något.  
 
Verksamhetsansvarig har visat att massorna som tagits emot endast 
uppgår till 2000m2 och från samma ursprungsområde. Genom prov-
tagning har det konstaterats att massorna är förorenade. Vissa 
parametrar visade över MKM vid första provtagningen där massorna 
påträffades. De fem proverna som togs vid detta tillfälle visade på 
stor variation mellan provpunkterna. De högsta nivåerna påträffades 
i de två prover som togs vid synlig förorening i massorna. De tre 
prover som togs på massor utan synlig förorening visade värden 
under KM.  
 
Massorna kördes därefter till ett område som ingår i en nu nedlagd 
deponi där ny provtagning gjordes. Vid den senare provtagningen 
visade massorna nivåer över MRR för Kvicksilver, PAHM, PAHH och 
Barium samt att Kobolt förekommer över bakgrundshalter. PAHM 

överstiger KM något i ett av proven. Nivåerna för vissa provpunkter 
och vissa parametrar på ursprungsplatsen överstiger MKM. 
Massornas nuvarande sammansättning och föroreningshalt, samt det 
faktum att massorna avses användas på ett område som sannolikt 
redan innehåller en viss mängd föroreningar, gör dock att ärendet 
har bedömts kunna hanteras som ett anmälningsärende. Att 
förorenade massor blandades med icke förorenade massor är en 
uppenbart felaktig hantering, vilket har föranlett DMEK att anmäla  
misstanke om miljöbrott. Massorna användning till efterbehandling 
av den tidigare deponin får dock anses som att massorna använts för 
ett godtagbart syfte. Anläggningen är mindre än 10 000 m2 och 
betraktas därmed som en mindre anläggning. Enlig ansökan kommer 
åtgärden pågå till och med 2022-10-27 då sandmjöl upp till 2 dm 
ska läggas ovanpå massorna. 
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Forts § 109 
 
 
Bedöming  
Det bedöms finnas ett tydligt och motiverat syfte med anläggnings-
ändamålet. Syftet är ökad återanvändning och återvinning av 
schaktmassor genom anläggande av vändplats och förrådsbyggnad. 
Verksamheten utvecklas och behöver mer utrymme och material. 
Valet att ersätta användandet av jungfruliga material samt minska 
antal och längd på transporter bedöms som positivt ur 
miljösynpunkt.  
 
Stor variation mellan provsvaren som gjordes på ursprungsplatsen 
visar på att föroreningen hållit sig inom ett begränsat område. 
Företaget har visat på en oaktsam hantering genom att massorna 
blandades och att förorenade massor inte sorterades ut och 
skärskiljdes från övriga. Massorna som visar på att endast PAHM 

ligger över KM efter blandningen bedöms inte tillföra ytterligare 
förorening till mottagarplatsen som är en nedlagd deponi och 
bedöms vara mer förorenad än massorna. Åtgärden att blanda 
massor handläggs genom åtalsanmälan i ärende med diarie-nummer 
2022/1626.MTI.  
 
Åtgärden bedöms därför inte öka föroreningsbelastningen på platsen 
om ovanstående försiktighetsmått följs i samband med hantering 
och kontroll av massorna. Det får inte tillföras några ytterligare 
massor med föroreningar över KM till platsen utan att en ny anmälan 
görs till DMEK. 

 
Lagstöd  
Miljöbalken (SFS 1998:808) 
I 2 kap 2 § miljöbalken, MB, anges att alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 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. 
 
I 2 kap 3 § MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en 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. Dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
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Kap 2 § 5 Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 
 
Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte 
kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

 
Kap 9 § 6 punkt 3 Regeringen får meddela föreskrifter om att det 
ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts  
släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om 
detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan 
förorenas. 
 
Av 10 kap. 11–13 §§ framgår det att om en förorening upptäcks ska 
tillsynsmyndigheten underrättas omgående. 
 
Kap 15 § 1 Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av 
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med är avfall. 
 
Av 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 
eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verk-
samheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
 
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 
underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 
 
Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontroll-
program eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 
tillsynsmyndigheten begär det. 
 
Av 26 kap 21 och 22 §§ framgår att tillsynsmyndigheten kan begära 
in de uppgifter och handlingar som krävs för tillsynen och att 
verksamhetsutövaren kan bli skyldig att utföra vissa undersökningar 
som krävs för tillsynen. 
 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)   
29 kap 35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för 
att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1118)   

 



DALSLANDS MILJÖ- 
OCH ENERGINÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-08 
  

 

Ordförendesign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

 
 

Forts § 109 
 

 
Avgift  
Miljö- och energikontoret tillämpar timavgift för handläggning av den 
här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme 
och den ska betalas av verksamhetsutövaren.  
 
Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  

 
 

Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden befaller 
detta. 
 

 
 
 
 

Hur man överklagar 
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 energiförbund 
Kyrkogatan 5 
464 30 MELLERUD 
 
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har 
fått beslutet. 
 
 
 
Expedieras: 
Västfrakt Ekonomisk Förening - delgivning 
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DMEN § 110                           Dnr 2022/1740.MTI 
 
Beslut om föreläggande om försiktighetsmått i 
samband med schaktning i området Bengtsgården 
inom fastighet BENGTSFORS 3:43 i Bengtsfors 
kommun 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga Bengtsfors 
kommun med organisationsnummer 212000-1421 att vid hantering av 
parkslide eller massor innehållande växt- och rotdelar av parkslide i 
samband med grävning/schaktning inom fastighet BENGTSFORS 3:43 
följa följande försiktighetsmått: 
 
• Alla massor och växtdelar ska transporteras täckta för att förhindra 

spridning och lämnas till godkänt avfallsmottagning 
 

• Vid eventuellt spill ska detta samlas upp omgående 
 

• Lastbilar, eventuella släp och andra maskiner och redskap samt 
eventuella skosulor som kommer i kontakt med parkslide ska 
rengöras efter slutfört arbete. Rengöringen ska utföras på ett 
sådant sätt att eventuella växtdelar inte riskerar att spridas till 
omgivningen för att förhindra nyetablering av växten. 

 

• Maskiner som hanterar massor som innehåller växtdelar och 
rotdelar av parkslide ska rengöras innan maskinen flyttas från 
arbetsområden där arten växer. 

 
 
Bakgrund   
Dalslands miljö och energikontor har fått in en förfrågan från 
Bengtsfors kommun, enheten för gata, park och fastighet hur man ska 
hantera parkslidemassor. Bengtsfors kommun kommer att gräva i en 
slänt där parkside finns vid Bengtsgården i centrala Bengtsfors. 
Dalslands miljö och energikontor (DMEK) sände över punkterna som 
framgår i detta beslut till enhetschefen. Projektledaren inkom med en 
riskhanteringsplan vid hantering av parkslide. Karta över området där 
parkslide påträffats har inlämnats till DMEK.  
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Kommunicering  
Kontakt har skett 16 november 2022 via epost och telefon om 
innehållet i detta föreläggande och de har utformat sin riskhantering 
plan för hantering av massorna utifrån dessa punkter.   
 
 
Miljö- och energikontorets bedömning 
Parkslide är en främmande art som förökar sig genom att rot- och 
stamdelar sprids och vid spridning riskerar att få allvarliga negativa 
effekter på den biologiska mångfalden och relaterade ekosystem-
tjänster samt få ekonomiska och sociala effekter. Detta föreläggande 
syftar till att motverka spridning av arten från den aktuella platsen. 
Spridning kan ske genom att växtdelar eller massorna flyttas från 
platsen vilket gör att Dalslands miljö– och energikontor (DMEK) anser 
det skäligt att ställa krav på försiktighetsåtgärder för minskad risk för 
spridning.  
Rötter och andra växtdelar i massorna kan fastna i transportfordon 
samt arbetsmaskiner. DMEK anser därför att det är skäligt att ställa 
krav på att fordon rengörs. Av samma anledning anser vi att det är 
skäligt att ställa krav på att om spill sker trots alla försiktighets-
åtgärder ska detta tas bort omgående. DMEK bedömer att det är 
skäligt att ställa krav på att alla växtdelar som tas bort från massorna 
ska hanteras inneslutna i tät plast eller liknande och skickas till 
godkänd återvinningscentral som tar emot sådana massor till 
förbränning. 
 
Bengtsfors kommun har redovisat en riskhanteringsplan för hantering 
av massorna på plats samt att det lämnas till Rangsells anläggning, 
Heljestorp, för förbränning. Inga massor kommer lämnas kvar på 
platsen. Den framtagna riskhanteringsplanen samt att avfalls-
mottagaren är godkänd för att ta emot massor med parkslide gör att 
DMEK bedömer att Bengtsfors kommun vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att hantera att spridning av parkslide undviks i största möjligaste 
mån.  

 
 
 

Gällande bestämmelser 
 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 
2 Kap Allmänna hänsynsregler 
2§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall 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. 
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3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall 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. 
 
Information  
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på 
www.dalsland.se. 
 
 
Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden befaller 
detta. 
 

 
 
Hur man överklagar 
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 energiförbund 
Kyrkogatan 5 
464 30 MELLERUD 
 
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har 
fått beslutet. 
 
Expedieras: 
Bengtsfors kommun 
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DMEN § 111                           Dnr 2017/165.HSK 
 
Beslut om föreläggande förenat med vite om 
åtgärder inom fastighet  Melleruds 
kommun 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga 
fastighetsägaren    

 nedan kallad (FÄ), att:  
 

1. Vid vite om 15 000 kronor tillse att mäta radonhalten i 
inomhusluften i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens 
metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder i 
bostadslägenheter på fastigheten Melleruds 
kommun med postadress  Mellerud: 

A. Radomätningar ska ske vid ett ackrediterat mät-
laboratorium och enligt laboratoriets anvisningar. 

B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 
sammanhängande månader och genomföras under 
eldningssäsongen 1 oktober 2022 till 30 april 2023. 

C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i 
markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje 
våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två 
dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i 
sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara 
bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av 
flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med 
bostadsutrymme. 

2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radon-
mätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till  
Dalslands miljö- och energikontor senast 2 juni 2023. 
 

3. Redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan 
samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten  
Uppgifter ska vara Dalslands miljö- och energi tillhanda senast 
2 juni 2023. 
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Ärendebeskrivning  
Dalslands miljö- och energinämnd (DMEN) förelade (FÄ) 2020-10-13 
om att mäta radonhalten i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens 
metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder samt om att 
redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt 
om det finns hiss i byggnaden på fastigheten i Mellerud. 
Uppgifter skulle vara DMEN tillhanda senast 2020-11-06. Enligt 
anteckning daterad 2021-09-07 skulle radonmätningen påbörjats 
under eldningssäsongen 2021/2022 och ansvarig skulle återkomma 
med provsvar till våren 2022 vilket inte har skett. Då det inte har 
inkommit någon återkoppling i frågan hittills beslutar därför DMEN 
om ett nytt föreläggande, denna gång förenat med vite med 
förtydligande att vite döms ut om mätrapporter från radonmätningar 
inte inkommit enligt uppgifter ovan senast 2 juni 2023. 
 
Kommunicering 
Dalslands miljö- och energikontor gav (FÄ) tillfälle att yttra sig i 
ärendet i kommunicering daterat 2022-10-11. Synpunkter skulle ha 
kommit in senast 2022-10-25. Några synpunkter har inte inkommit.  
 
Skäl till beslut 
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när 
radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från 
marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig 
exponering för denna gas ökar risken att utveckla lugncancer och  
om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en 
olägenhet för människors hälsa. 
 
Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och 
åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland 
annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att 
radonhalterna inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot 
bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att 
radonmätning behöver utföras och dokumentation som bekräftar 
sådan mätning redovisas för Dalslands miljö- och energikontor. 
 
Lagstöd  
Strålskyddslag (2018:396) 
 
Kap.3 § 6  
I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om 
bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta 
åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och 
rimligt. 
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Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet 
kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning 
kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som 
säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis 
regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder 
genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radon-
halten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på 
verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808). Om 
verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda 
kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskydds-
lagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin 
eller fakta 
 
Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 
p.2 strålskyddslagen ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om 
radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till 
inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att 
sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.  

 
Kap.8, §4 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas 
av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de 
upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Kap.8, §6 
Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för 
tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa. 
 
Kap.8, §7 
Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite. 

 
 

Strålskyddsförordningen (2018:506) 
Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver 
verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och 
rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över 
den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten 
över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler 
och bostäder.  
 
Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 
Bq/m3 gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det 
innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på 
radonhalt även i privata bostäder.  
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Kap.8, §2 p.3 
Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och 
föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska 
utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska 
solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och 
lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. 

 
 

Upplysningar 
För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskydds-
myndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via 
ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade 
mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via 
följande länk: Swedac ackrediteringsregister | Swedac 

 
 

Avgift  
Miljö- och energikontoret tillämpar timavgift för handläggning av den 
här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme. 
Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.  
 
Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för 
prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut 
om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.  

 
 
 

Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut 
 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett 
brev ställt till Förvaltningsrätten 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 energiförbund 
Kyrkogatan 5 
464 30 MELLERUD 
 
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har 
fått beslutet. 
 
 
 
Expedieras: 
Fastighetsägaren till - delgivning 
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DMEN § 112                        Dnr 2018/672.MTI 
 
Beslut om föreläggande förenat med vite att 
transportera bort plast, riktat mot WIPCO AB inom 
fastigheten STIGEN 6:7 i Färgelanda kommun 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga WIPCO AB 
med organisationsnummer 556324-2725 att genomföra följande 
åtgärder på fastigheten Stigen 6:7, i Färgelanda kommun. 
 
1. Transportera bort all plast som förekommer inom rödmarkerat 

område i bifogat flygfoto över fastigheten Stigen 6:7, och som 
tillhör Wipco AB, senast 2023-04- 30. 
 
Överträdelse av punkt 1 förenas med ett vite på 100 000 kronor.  

 
2. Plast som transporteras bort ska lämnas för återvinning hos 

mottagare som har tillstånd att omhänderta plast och/eller        
där det kan styrkas att återvinning av plasten sker. 

 
3. Att plasten omhändertas enligt punkt 1 och 2 ska Wipco AB 

redovisa för Dalslands miljö- och energinämnd via dokumentation 
så som mottagningskvitton, transportdokument och vågsedlar. 
Redovisning ska ha lämnats till Dalslands miljö- och energinämnd 
senast 2023-05-15.  
 
Överträdelse av punkt 3 förenas med ett vite på 50 000 kronor. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Wipco AB har sedan 2007 bedrivit anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten Stigen 6:7 i Färgelanda. 
 
De senaste åren har verksamheten främst utgjorts av insamling av 
plast för försäljning av denna i syfte att återvinna plasten som 
råvara.  
 
Under de 15 år som verksamheten bedrivits på platsen så har ett 
flertal klagomål inkommit gällande nedskräpning och spridning av 
plast kopplat till verksamheten. Verksamheten har de senaste fem 
åren fått ett flertal inspektionsrapporter och beslut som förtydligar 
bl.a. att uppstädning av fastigheten ska ske samt att avfall som 
blivit liggande under mer än tre år kan utgöra en otillåten 
deponering.  
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Verksamheten har dessutom tidigare uppgett att de kommer att 
avetablera på platsen. I november 2020 inkom verksamhetsansvarig 
med ett mail där han beskriver att senast 31 december 2022 skall 
Wipco städa bort plastavfallet på fastigheten. 
 
Enligt uppgift från verksamhetsutövaren 2020-10-30 skulle ingen 
mer plast tas emot på fastigheten. 
 
Wipco AB har tidigare ägt fastigheten Stigen 6:7 men denna ägs 
numera av Stigfast AB med organisationsnummer 559255-9537. 
Wipco AB och Stigfast AB har vid ett flertal tillfällen informerat 
Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) om att Wipcos hyresavtal 
är tidsbegränsat och att en avetablering av Wipco AB:s verksamhet 
kommer att ske. Enligt senaste information löper nuvarande 
hyresavtal ut vid årsskiftet 2022/2023. 
 
 
 
Senaste inspektionerna på plats  
Den 20 oktober 2022 gjorde DMEK en inspektion på fastigheten 
Stigen 6:7. Ingen företrädare från Wipco AB eller Stigfast AB var 
med vid inspektionen och den gjordes i syfte att få en bild av 
nuläget.  
 
På plats noterades att det fortfarande finns stora mängder av olika 
sorters plast i högar och behållare utomhus på fastigheten. Plasten 
förvaras direkt på mark och delvis nära vattendrag som går igenom 
området.  
 
Materialen känns igen från fotografier som tagits vid tidigare 
inspektionstillfällen på fastigheten. I vissa högar syns att plasten är 
nedsmutsad och i ett par högar förekommer även mossa och annan 
växtlighet.  
 
1 november 2022 gjordes ett nytt tillsynsbesök ihop med partnerna 
verksamhetsansvarig på Wipco AB och representant från Stigfast AB.  
Det rödmarkerade området på det bifogade flygfoto markerar det 
område inom vilket Wipco AB förvarar plastavfall.  
Plastavfallet förekommer både utomhus och i byggnader. 
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Yttrande  
Verksamhetsutövaren Wipco AB och fastighetsägaren Stigfast AB  
har skriftligen kommunicerats. Wipco AB inkom 2022-11-21 och 
2022-11-22 med synpunkter och förtydliganden via email.  
 
Sammanfattat så beskrivs i synpunkterna att den åtgärdstid som 
angetts i kommuniceringen 2023-01-31 är för kort för att åtgärder 
ska hinna utföras.  
Dessutom beskrivs att vitesbeloppen är för högt satta i jämförelse 
med verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
 
Verksamhetsansvarig åberopar även att de vid försäljning av 
fastigheten, ihop med nuvarande ägaren ska ha planerat för en 
uppstädning. Detta genom att delar av köpesumman är reserverade 
för kostnader kopplade till bortforsling och omhänder-tagande av 
avfallet.  
 
Synpunkter från Stigfast AB  
Fastighetsägaren Stigfast AB inkom med synpunkter på förslaget till 
beslut 2022-11-25.  
 
Sammanfattat anser fastighetsägaren att ett vite kan försvåra 
möjligheterna att städa upp på fastigheten. Stigfast AB avser att 
hjälpa till med uppstädningen i den mån som deras ekonomi tillåter.  

 
 

 
Miljö- och energikontorets bedömning  
På fastigheten Stigen 6:7 förekommer stora volymer plast av olika 
slag som ursprungligen transporterades dit i syfte att mellanlagras 
och omsättas på olika sätt. I nuläget har den plast som finns på plats 
blivit kvar sedan åtminstone 2018, d.v.s. i mer än tre år. Detta 
innebär att tidsgränsen för vad som allmänt bedöms som en 
mellanlagring har passerats. Lagring av avfall i mer än tre år är inte 
tillåtet och kan bedömas vara en otillåten deponi. 
 
Att plast lagrats utan omsättning, samt utsatt för väder och solljus, 
under lång tid, i närheten av ett vattendrag innebär dessutom ett 
flertal negativa konsekvenser och risker. Plastens kvaliteter har 
försämrats av att den har blivit nedsmutsad. Plasten bryts också ner 
med tiden och plast i mindre fraktioner kan spridas med vinden till 
närliggande vattendrag. Vilket ger en ytterligare spridning av plast i 
närområdet och längre bort.  
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Wipco AB har sedan tidigare förmedlat att deras plan är att 
avetablera verksamheten på fastigheten. Detta har dock inte      
skett enligt den tidsplan som tidigare förmedlats. För att förebygga 
att plast blir kvar på fastigheten och riskerar att ytterligare brytas 
ned och spridas i närområdet så tas detta beslut om en uppstädning 
av området de närmaste månaderna. Med hänsyn till inkomna 
synpunkter gällande genomförandetidens längd justeras tiden för  
åtgärder och nämnden ger verksamheten tre extra månader för 
uppstädning. 
 
Då verksamheten tidigare förmedlat att uppstädning ska ske utan  
att tillräckligt stora framsteg har gjorts så förenas två av besluts-
punkterna med vite. Vitesbeloppet är avvägt mot verksamhetens 
omsättning samt tillgångar enligt allmänt tillgängliga uppgifter. 
Avvägning är även gjord mot uppskattad kostnad för att avyttra   
det avfall som förekommer på fastigheten idag. Denna bedömning 
förändras inte av de inkomna synpunkterna.  
 
 
Gällande bestämmelser 
 Enligt 2 kap. 2, 3 och 5 §, 5 kap 5a § samt 26 kap. 9, 14 och 21§ 
Miljöbalken (1998:808) samt 2 och 3 § lag (1985:206) om viten. 

 
 

 
Beredning 
Presidium 2022-11-23 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång: 

 Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
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Hur man överklagar 
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 energiförbund 
Kyrkogatan 5 
464 30 MELLERUD 
 
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har 
fått beslutet. 
 
 
Bilaga 1: 
Flygfoto område Stigen 6:7 

 
 
 

Expedieras:  
Wipco AB, verksamhetsutövare - delgivning 
Stigfast AB, fastighetsägare – för kännedom 
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Bilaga 1 
 
 
Flygfoto område Stigen 6:7, Färgelanda kommun 
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DMEN § 113                         Dnr 2022/1564.MTI 
 
 
Beslut om förbud och föreläggande om 
åtgärder, fastighet Anden 6 Melleruds 
kommun 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förbjuda C D S Skrot 
och Alltjänst kommanditbolag med organisationsnummer 969715-
3733 i sin verksamhet på fastigheten Anden 6 Melleruds kommun 
att: 
 
1. Demontera fordon  
2. Ta emot fordon som är avsedda att demonteras. 
3. Elda avfall  
 
Förbudspunkterna enligt ovan gäller omedelbart efter delgivning. 
Förbudspunkterna gäller även om de överklagas. 
Förbudet enligt punkt 1 och 2 gäller till dess att verksamheten till 
Dalslands miljö- och energinämnd inkommit med anmälan avseende 
verksamhet och fått denna prövad.  
Dessutom tills dess att verksamheten sökt och fått beslut om 
auktorisation gällande bildemontering från länsstyrelsen.  
 
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga C D S Skrot 
och alltjänst att: 
 
4. Lämna delvis demonterade bilar och fordonsvrak till auktoriserad 

bildemonterare.  
5. Lämna inköpta/mottagna bilar som avses demonteras till 

auktoriserad bildemonterare. 
6. Lämna övrigt farligt avfall som förekommer på fastigheten till 

godkänd mottagare. 
7. Kopia av mottagningsbevis och mottagningskvitton från 

auktoriserad bildemonterare respektive avfallsmottagare ska 
lämnas in till miljö- och energinämnden i Dalsland.  

8. Om övrig anmälningspliktig eller tillståndspliktig skrot och/eller 
avfallsverksamhet förekommer på fastigheten ska anmälan göras 
eller tillstånd sökas hos Dalslands miljö- och energikontor 
respektive länsstyrelsen Västra Götalands län. 

 
Punkterna 4-7 ska ha genomförts en månad efter delgivning av detta 
beslut. 
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Forts § 113 
 
Ärendebeskrivning 
Oanmäld inspektion genomfördes av inspektörer på Dalslands miljö- 
och energikontor på fastigheten Måsen 7, 2022-10-18. Ingen 
ansvarig för verksamheterna påträffades vid besöket. En kontroll 
görs av hur det ser ut kring byggnaden. Bakom och bredvid denna 
påträffas ett flertal fordonsvrak och en stor mängd övrigt avfall samt 
bildäck. Fastigheterna där fordonsvrak och avfall förekommer är dels 
Anden 6 som ägs av C D S Skrot och Alltjänst KB samt fastigheten 
Hassle 1:27 som ägs av Melleruds kommun. Den senare är placerad 
som en långsmal barriär mellan Anden 6 och Måsen 7. Fastigheterna 
där avfall och fordonsvrak förvaras är inte hårdgjorda. På fastigheten 
Anden 6 fotograferas en bil på vilken demontering har påbörjats.  
Ägare är enligt Transportstyrelsen C D S Skrot och Alltjänst KB.        
I övrigt så förekommer dryga tiotalet fordon som ser ut att vara helt 
eller delvis demonterade och saknar registreringsskyltar. Vissa ser ut 
att ha stått på platsen en längre tid. 
 
Yttrande  
Verksamhetsutövaren har 2022-11-07 skriftligen kommunicerats 
detta beslut och därmed lämnats möjlighet att lämna synpunkter. 
Mottagningsbevis från utlämnande av kommuniceringen inkom till 
Dalslands miljö- och energikontor 2022-11-17. Några synpunkter har 
inte inkommit från verksamheten under tiden för kommunicering.   

 
Skäl till beslut  
På fastigheten Anden 6 bedöms bildemontering förekomma utan att 
anmälan enligt miljöbalken har gjorts samt utan att auktorisation 
enligt bilskrotningsförordningen har beslutats. Verksamheten C D S 
Skrot och Alltjänst KB äger fastigheten, minst en av de demonterade 
bilarna samt är verksamma inom skrothandel och marknadsför att 
de demonterar bilar. Därför bedöms de vara ansvariga för den 
bildemontering som har förekommit på fastigheten Anden 6 och     
de fordonsvrak som lämnats.  
 
Då inga uppgifter finns om anmälan eller auktorisation hos Dalslands 
miljö- och energikontor så bedöms verksamheten med demontering 
bedrivas utan att prövning har genomförts.  
 
På fastigheterna där fordonsvrak och avfall lagras finns en risk för 
att mark och grundvatten har förorenats och ytterligare kommer att 
förorenas till följd av verksamheten. Marken är genomsläpplig och 
inga tecken finns att uppställning av fordon och avfall sker på ett 
ordnat sätt på hårdgjorda ytor. Sammantaget så bedöms den 
demontering och mottagande av fordon för demontering som har 
skett vara otillåten miljöfarlig verksamhet och den förbjuds att 
fortsätta.  
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För att förebygga fortsatt risk för förorening på fastigheten och 
säkerställa ett utifrån miljö- och hälsoperspektiv lämpligt omhänder-
tagande av avfall på platsen så ska uppröjning, sortering och 
borttransport ske. Detta ska utföras i enligt med gällande krav på 
transport av farligt avfall och verksamheten ska med dokumentation 
så som mottagningskvitton och vågsedlar kunna styrka att avfallet 
lämnats till mottagare som har tillstånd att transportera och ta emot 
det. 

 
 

 
Lagstöd  
 
Miljöbalken (SFS 1998:808)  
 
Allmänna hänsynsregler  
Enligt 2 kap 2 § 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 
olägeFnhet.  
 
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar 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. 
 
Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller ovanstående 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 2 kap 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna att  
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och  
4. återvinna avfall.  
 
I första hand ska förnybara energikällor användas. Lag (2016:782). 
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Forts § 113 
 
Tillsyn 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet 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. Mer ingripande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 
Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får En tillsynsmyndighet får 
bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 
Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
 
 
Hur man överklagar 
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 energiförbund 
Kyrkogatan 5 
464 30 MELLERUD 
 
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har 
fått beslutet. 
 
 
 
Expedieras: 
Verksamhetsutövaren – delgivning 
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DMEN § 114                       Dnr 2022/181.LAN 
 
 
Beslut om föreläggande avseende gödsellagring, 
Hede Gård Lantbruk AB inom fastighet 
HÖGSÄTERS-HEDE 1:7 i Färgelanda kommun    
 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö-och energinämnd beslutar att förelägga Hede Gård 
Lantbruk AB organisationsnummer: 559053-5919 att: 
 
1. från och med 2023-04-30 tillse att gödsel från verksamheten 

lagras på ett sådant sätt att avrinning eller läckage av gödsel eller 
förorenat vatten inte kan ske till omgivningen. 
 
Föreläggandet är förenat med ett löpande vite om 20 000 kr per 
månad, till dess lagringen är åtgärdad enligt föreläggandet. 

 
2. tillse att påfyllning av flytgödsel sker under täckning senast 

2023-01-31  
 

 
Bakgrund   
2018-08-07 gjorde Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) tillsyn 
på verksamheten Hede gård Lantbruk AB och kunde då konstatera 
att fastgödsel från verksamheten lagras direkt på marken. Flytgödsel 
som inte får plats i gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 körs till 
fastigheten Backen 1:8 i Färgelanda kommun, där det finns två 
gödselbrunnar. Sammanlagd kapacitet för brunnarna på 
fastigheterna Högsäters-Hede 1:7 och Backen 1:8 är 4800 
m3.  Påfyllningsröret till gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 var 
trasigt vid inspektionen och flytgödsel fylldes därmed på ovanför 
täckning. Verksamhetsutövaren (VU), blev uppmanad både muntligt 
och via inspektionsrapporten, att lagringsplatsen för fastgödsel ska 
vara utformad så att det inte sker någon avrinning eller något 
läckage till omgivningen, samt att påfyllningsröret ska lagas så att 
påfyllning sker under täckning.   
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Forts § 114 
  

Uppföljande tillsyn gjordes 2020-03-13 där DMEK kunde konstatera 
att den bristfälliga lagringen för fastgödsel inte var åtgärdad. En 
muntlig uppmaning om att åtgärda den bristfälliga lagringen 
lämnades till verksamhetsutövaren.    
2022-01-18 gjorde DMEK tillsyn och konstaterade att den bristfälliga 
gödsellagringen på Högsäters-Hede 1:7 inte är åtgärdad. Fastgödsel 
lagras fortfarande direkt på marken och det finns inget påfyllningsrör 
till flytgödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 för att fylla på gödsel 
under täckning. Verksamhetsutövaren visar vid tillsynen upp en 
gödselplatta, utan gödsel, på fastigheten Backen 1:8, för att se om 
den kan vara ett alternativ till att lagra gödsel på. Den är sprucken 
och har inga stödmurar eller annat som förhindrar läckage till 
omgivningen.  DMEK avråder från att använda den befintliga 
gödselplattan på fastigheten Backen 1:8.  
 
Dalslands miljö- och energinämnd (DMEN) beslutade 2022-02-17 att 
förbjuda Hede Gård AB, att från och med 2022-09-30 lagra gödsel 
från verksamheten på ett sådant sätt att avrinning eller läckage av 
gödsel eller förorenat vatten inte kan ske till omgivningen samt att 
påfyllning av flytgödsel ska ske under täckning. Vid tillsyn 2022-10-
31 noterades att gödsel fortfarande förvarades på sådant sätt att 
avrinning/läckage av gödsel till omgivningen inte förhindrades och 
påfyllning av gödselbrunnen på fastigheten inte gjordes under 
täckning. 

 
Kommunicering  
Verksamhetsutövaren har kommunicerats ett förslag till beslut  
2022-11-16 med möjlighet till yttrande senast 2022-11-30. 
Verksamhetsutövaren har inte inkommit med några synpunkter.  

 
 
Miljö- och energikontorets bedömning 
Då rättelse inte skett enligt tidigare beslut bedömer DMEN att detta 
beslut inte kan anses oskäligt eller mer ingripande än vad som 
behövs för att säkerställa att miljöbalken följs. Då VU inte har följt 
tidigare beslut bedömer DMEN att det är befogat att förena detta 
beslut med ett löpande vite. 

 
Verksamheten, som är ett jordbruksföretag med över 100 
djurenheter, ska ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst 
motsvarar en gödselproduktion under åtta månader. Denna 
lagringsplats ska vara utformad så att avrinning eller läckage till 
omgivningen inte sker. Med stallgödsel menas bl.a. fastgödsel och 
flytgödsel. Detta efterlevs inte i dagsläget av verksamhetsutövaren 
då fastgödsel lagras direkt på marken. Gödsel innehåller mycket 
näringsämnen såsom kväve och fosfor. 
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Forts § 114 
 
Dessa näringsämnen bidrar till övergödningen i sjöar och vattendrag. 
Det är därför viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sätt som 
inte medför läckage eller avrinning till omgivningen. Fastgödseln från 
Hede Gård AB lagras ca 500 meter från Valboån - Lillån till Härån.  

 
Påfyllning av flytgödsel till gödselbrunn ska ske under täckning. 
Flytgödselbrunnar ska ha en stabil täckning för att minimera 
ammoniakförlust från gödseln, vid påfyllning ovanifrån skadas 
täckningen och onödigt läckage av ammoniak sker. I dagsläget sker 
påfyllning ovan täckning till gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7.  
 
Kvävenedfallet som ammonaikläckage bidrar till, orsakar 
övergödning i vatten samt försurning av mark med förändrad 
artsammansättning.  
 
Verksamheten är placerad inom nitratkänsligt område, dessutom i 
närhet till ett känsligt vattendrag - Valboån, som har övergödnings-
problem utifrån bedömning av näringsämnen, samt syrefattiga 
förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen.  

 
 
 

Gällande bestämmelser 
Miljöbalk (1998:808) 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. Vidare anges i 14 § samma 
kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.  
 
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; 6 
§   Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme 
för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion 
under åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur.  
 
7 § Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som 
avses i 6 § vara så utformade att avrinning eller läckage till 
omgivningen inte sker.  
 
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring; 5 b § Påfyllning av urin och 
flytgödsel till urin- och flytgödselbehållare ska ske under täckning. 
Undantag gäller dock vid påfyllning som sker innan ett svämtäcke 
återskapats. (SJVFS 2010:1)  
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Forts § 114 
 
 
 
Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
 
 
Hur man överklagar 
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 energiförbund 
Kyrkogatan 5 
464 30 MELLERUD 
 
Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har 
fått beslutet. 
 
 
 
Expediering: 
Hede Gård AB, verksamhetsutövaren – delgivning 
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DMEN § 115 
 
Föregående protokoll 
 

 
Ingen erinran, protokollet 2022-11-03 läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
DMEN § 116 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för oktober och november månad redovisas                           
enligt bilaga. 
 

 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen. 
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DMEN § 117  Dnr 2022/1802.ADM  
  
 
 
Revidering av nämndens delegatlista 
 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Dalslands miljö-& energinämnd beslutar att utöka delegationen för 
nedanstående person samt antar föreslagen revidering av 
delegatlistan och stryker två personer som slutat sin anställning. 
 
Utökad delegation:      Alice Ohlsson administratör/handläggare
  
 
 
Bakgrund: 
Alice Ohlsson har utökat sina arbetsuppgifter varför delegatlistan 
behöver revideras. 
Två personer har slutat. 
 
Förslag till åtgärd: 
 
Alice Ohlsson, administratör, beviljas utökad delegation som 
handläggare. 
Katrin McCann och Jan Sandell – delegation avslutas 

 
 

 
Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Biträdande miljöchefens förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 



DALSLANDS MILJÖ- 
OCH ENERGINÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-08 
  

 

Ordförendesign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DMEN § 118   
 
 
Detaljbudget 2023 
 

 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Nämnden fastställer förslag till detaljbudget för år 2023 enligt   
bilaga 1. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbunds-/miljö- och energichefen presenterar förslag till 
detaljbudget för miljö- och energinämndens verksamhet 2023. 
Förslaget och MBL-förhandlats inom miljö- och energikontoret. 

 
 
Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Förbundschefens förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
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DMEN § 119   
 
 
Verksamhetsplan 2023 
 
 
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 
 
Nämnden fastställer verksamhets- och tillsynsplan 2023 för det 
myndighetsreglerade arbetet avseende tillsyn enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och angränsande lagstiftning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundschefen och biträdande miljöchefen presenterar förslag till 
verksamhets- och tillsynsplan för miljö- och energinämndens 
myndighetsreglerade verksamhet enligt miljöbalken, strålskydds-
lagen och angränsande lagstiftning 2023. 
 
 

 
 
Beredning: 
Presidium 2022-11-23 
Förbundschefens och biträdande miljöchefens förslag till beslut 
 
 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 
detta. 
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DMEN § 120   
 
Övriga frågor  
 
Framtida hantering av ärenden avseende användande av            
avfall för anläggningsändamål. 
 
Jörgen Eriksson (KiM) tog upp frågan kring framtida hantering av 
ärenden kring anmälan om användande av avfall för anläggnings- 
ändamål då nämnden ser en ökning av dessa ärenden.  
För att underlätta hanteringen av dessa ärenden skulle nämnden 
kunna besluta att uppmana medlemskommunerna att upprätta en 
gemensam masshanteringsplan.  
Ordföranden påpekar att nämnden inte kan verka operativt, däremot 
förebyggande och väcka frågan i kommunerna. Ordföranden föreslår 
att nämndledamöterna väcker denna fråga hos resp. kommuns KS-
ordförande. 
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DMEN § 121 
 
Information och meddelanden 
 
Organisation/personal  
Förbundschefen informerar kring den organisationsförändring med 
ny struktur inom tillsynsgruppen som startar 1 januari 2023. 
Inspektörerna kommer vara indelade i två grupper; en grupp som 
arbetar med planerad tillsyn och en grupp som arbetar med 
handläggning av inkommande ärenden. 
I och med detta kommer kontorets jourtelefon att få utökade 
öppettider fr.o.m. nästa år. Det kommer således alltid att finnas 
personal som kan ta emot inkommande samtal under kontorstid 
(”innegruppen” med stöd av kansliet). Härigenom kommer de 
inspektörer som arbetar med den planerade tillsynen (”utegruppen”) 
kunna jobba mer effektivt utan att behöva hantera ev. inkommande 
telefonsamtal. I och med detta avses direktnummer till handläggarna 
tas bort från hemsidan. 
 
Information från verksamheten 
Skriftlig information förelåg. 
 
Strandskydd 22/1370 
Förbundschefen informerar kring utförd tillsyn och beslut från 
Länsstyrelsen. Kopior tillsänds nämnden. 
 
 
Ny anmälan om mottagande av massor på fastigheten Skalåsen 1:2 
Ny anmälan om mottagande av 3 000 m3 massor har inkommit. 
Kontoret har delegation på denna typ av ärenden, men då nämnden 
önskar att dessa ärenden lyfts till nämnden så vill förbundschefen 
förankra att nämnden inte har några invändningar mot att kontoret 
förbjuder mottagande av nya massor på fastigheten. Skälet till detta 
är att nästa nämndmöte är först den 16 februari och att beslut i 
ärendet behöver ske innan dess. Nämnden har ingen erinran mot att 
kontoret nyttjar denna delegation i det aktuella ärendet. 
 
Länsstyrelsens beslut 
Rexcell Tissue 
Naturreservat Kroktjärnet 
 
Överklagade beslut 
Nämndsekreteraren informerade om status på överklagade  
beslut. 
 




