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§ 24
Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Kenny Sandhöj

________

§ 25
Information om deltagande vid Nordiska
tillsynskonferensen
Förvaltningspersonalen informerar Nämnden om deltagande vid den Nordiska
tillsynskonferensen i Köpenhamn, Danmark, i slutet på januari. Deltagandet av
två livsmedelsinspektörer finansierades genom internationella medel från den
internationella potten (Utvecklingskontoret).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger informationen till handlingarna.

_______
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§ 26

Information om pågående radonarbete
Anna Dahlborg informerar nämnden om förvaltningens pågående radonarbete
med att begära in mätresultat av radongashalter av fastighetsägare till
flerfamiljshus. Förvaltningen bedömer att det finns ca 100 pågående ärenden
där fastighetsägaren antingen har förelagts om att utföra en radonmätning eller
att åtgärda höga radonhalter.
Enligt riksdagens nationella miljömål om radon ska radonhalterna vara under
200 Bq/m3 i alla bostäder senast år 2020.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
462 85 Vänersborg

§ 27

Dnr 2016.190-2

Plan för granskning av den interna kontrollen 2016
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna planen för internkontroll och överlämna
skrivelsen till Kommunstyrelsen samt kommunens revisorer för kännedom

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ansvarar för att den egna internkontrollen i verksamheten är
tillräcklig. Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för år 2016 omfattar
granskning av

Att säkerställa att lagar och regler om jäv, mutor och gåvor är
kända i verksamheten

Den interna kontrollen utförs av controller från ekonomikontoret.

______
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Kommunstyrelsen
Vänersborgs kommun

§ 28

Dnr 2015.1032-4

Synpunkter på kulturaxeln Huvudnäsområdet
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Justerande sign



Nämnden ser mycket positivt på att:
Parkanläggning är med i samtliga förslag då den tätortsnära naturen
bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster. Parkmiljön och
byggnader bör utformas hållbart och medvetet för att inkludera och
synliggöra ekosystemtjänster.



Nämnden har i tidigare yttrande framfört att träden, särskilt den
stora Magnolian och de två Gudaträden ska bevaras och framfört
förslag på ett arboretum. Förslag 2, 3 och 4 ser ut att innebära
påverkan på träden. I första hand förordar nämnden att
byggnadernas utformning och placering anpassas så att befintliga
träd kan bevaras.



Nämnden har sedan länge beslutat om att ha ett barnperspektiv i sitt
arbete, eftersom det som är gynnsamt ur ett barnperspektiv också är
gynnsamt även för andra åldersgrupper. Detta kan göras t.ex.
genom att integrera lekelement i stadsmiljön och skapa en mer
tillåtande och lekvänlig natur in i det urbana landskapet.



Området ligger centralt med god tillgång till kollektivtrafik vilket
bör kunna hålla nere behovet av parkeringsplatser för bilar. För att
underlätta cykeltransporter bör bra parkeringsmöjligheter för cyklar
finnas.



Nämndens synpunkter bedöms vara aktuella i alla fyra förslagen
och nämnden har därför inte valt att förorda något särskilt
alternativ.

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen,
byggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen samt dåvarande barnoch ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till utformning av
kulturaxeln i Vänersborg. Av de framtagna förslagen har Kommunstyrelsens
arbetsutskott förordat tre förslag utifrån kriterierna: Bevarande, utvecklande
på kort och lång sikt samt ur ekonomisk synpunkt. Förslagen har under
hösten presenterats för de politiska gruppledarna.
Förslag 1: Aulan omvandlas till black box, ny foajé och parkanläggning.
Kostnad ca 70 Mkr.
Förslag 2: Aulan omvandlas till black box, ny foajé, bibliotek/konsthall/café
och parkanläggning. Kostnad ca 130 Mkr.
Förslag 3: Aulan omvandlas till black box, kultur/musikskola,
förbindelsegång och parkanläggning. Kostnad ca 205 Mkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 2015-12-21 redovisat behov
av ett fjärde alternativ.
Förslag 4: Biblioteket placeras mer centralt vid gågatan där idag
Timjanhuset ligger och hur en mötesplats med konsert-, evenemangs- och
möteslokaler byggs på Huvudnästomten.
Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare yttrat sig över
området/byggnaderna i samband med förslaget ”Kulturaxeln” (Nämndbeslut
Dnr 2011.1304-3). I yttrandet framhölls aulans betydelse som en
arkitekturhistoriskt värdefull byggnad och att byggnaden ska bevaras.
Att träden i området, särskilt Magnolian och de två Gudaträden ska bevaras.
Nämnden lämnade förslag på ett arboretum. Finansiering skulle kunna ske
genom att intressanta träd kan ”adopteras” eller doneras av t.ex. föreningar,
företag eller enskilda.
Nämnden ser möjlighet att inom kulturkvarteret lokalisera olika aktiviteter
som främjar företagsidéer, arbetstillfällen och entreprenörskap. Även vikten
av att det i anslutning till området finns parkeringsplatser och cykelställ
framfördes.

Bedömning
Aulan föreslås omvandlas till Black Box. Begreppet Black box beskrivs
enligt Wikipedia som en speciell, modern, flexibel form av scenrum, ett
tomt svartmålat rum, där spelplatser och publikplacering kan varieras på
valfritt sätt från en uppsättning till en annan utan den traditionella strikta
uppdelningen mellan scen och salong i den så kallade tittskåpsteatern.
Nämnden ser positivt på att aulan bevaras i samtliga av förslagen och att
byggnaden kan få flera olika användningsområden.
Justerande sign
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Nämnden ser positivt på att parkanläggning är med i samtliga förslag även
om storleken på parken varierar beroende på vilket förslag som väljs. Den
tätortsnära naturen bidrar urbana ekosystemtjänster som är de
ekosystemtjänster som finns i stadens miljöer. Vissa ekosystemtjänster
upplevs som mer betydelsefulla i tätbebyggda områden för att vår fysiska
miljö ska vara bra att leva i. Det handlar till exempel om rening av vatten,
beskuggning från träd, grönskande rekreationsområden och lekplatser för
barn. Ekosystemtjänsterna kan med fördel medvetenhetgöras. I
klimatkvarteren i Köpenhamn har t.ex. dagvattenutformningen utformats så
att det är möjligt att platsens besökare själva kan hjälpa till att pumpa
dagvattnet.
Nämnden har tidigare framfört att träden, särskilt den stora Magnolian och
de två Gudaträden ska bevaras och framfört förslag på ett arboretum
(plantering av träd och buskar, ofta skapad med syftet att studera de
planterade sorterna). Förslag 2 och 3 ser ut att innebära att träden påverkas.
Nämnden anser att trädens tjänster för estetik, pollination, luftrening mm
bör vägas in i den fortsatta projekteringen. I dagsläget finns modeller för att
räkna fram ett träds hela ekonomiska värde (Alnarpsmodellen) samt
erfarenhet av kostnader för flytt av stora träd som underlättar den
ekonomiska rimlighetsavvägningen. I första hand förordar nämnden att
byggnaders utformning och placering anpassas så att befintliga träd kan
bevaras.
Nämnden har sedan länge beslutat om att ha ett barnperspektiv i sitt arbete,
detta eftersom det som är gynnsamt ur ett barnperspektiv också är gynnsamt
även för andra åldersgrupper. Att integrera lekelement i stadsmiljön och
skapa en mer tillåtande och lekvänlig natur in i det urbana landskapet är
något som tas upp av t.ex. Movium som är en tankesmedja med
stadsutvecklingsfrågor vid SLU (Statens lantbruksuniversitet). Här kan bara
fantasin sätta stopp. En mur eller ett kantstöd kan bjuda in till balansgång.
Ett räcke eller en handledare är plats för gymnastiska voltlekar.
Plattbeläggningar på marken sätts i mönster för att sätta igång hopplekar.
Parksoffor görs sviktande för gunglekar, ev. konstverk görs klättringsbara,
väggar och sidor på murelement är sarger till bollspel är bara några av
exemplen. Platser med lekmöjligheter ska alltid ha utrymme till att
uppmuntra vuxna att delta i leken.
Huvudnäsområdet ligger centralt med god tillgång till kollektivtrafik vilket
bör kunna hålla nere behovet av parkeringsplatser för bilar. För att
underlätta cykeltransporter bör bra parkeringsmöjligheter för cyklar finnas.
Ovanstående synpunkter bedöms vara aktuella i alla förslagen och nämnden
har därför inte valt att förorda något särskilt alternativ.
_______
Justerande sign
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Onsjö Golfklubb
Onsjö 486
462 42 Vänersborg

§ 29

Dnr 2016.58-2

Tillstånd till spridning av bekämpningsmedel på
fastigheten Onsjö 2:1, Vänersborgs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge Onsjö Golfklubb,
organisationsnummer 862500-5403, tillstånd till att sprida
bekämpningsmedel på fastigheten Onsjö 2:1.
För tillståndet gäller följande villkor:

Justerande sign

1.

Spridning av bekämpningsmedel får endast ske på de platser och
med de preparat som anges i ansökningshandlingarna.

2.

Sökanden ska årligen gå igenom användningen av
bekämpningsmedel för att i möjligaste mån utesluta eller ersätta
medel med produkter som kan antas vara mindre farliga för miljön
och människors hälsa

3.

Sökanden ska arbeta för att minska användningen av
bekämpningsmedel genom att utveckla och använda alternativa
växtskyddsmetoder.

4.

Kemisk bekämpning ska inte utföras i förebyggande syfte utan först när
svampangrepp konstaterats.

5.

Sprutjournalen ska skickas in till Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen efter avslutad bekämpningsperiod dock
senast den 31 januari efterföljande år.

6.

Tillståndet gäller till och med 31 december 2018.

7.

Betydande förändringar i verksamheten eller preparatanvändningen
ska meddelas Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Onsjö Golfklubb har den 19 januari 2016 inkommit med en anmälan om
spridning av bekämpningsmedel på Onsjö Golfbana.
Den planerade bekämpningen avser svampangrepp på greener. Den totala
ytan som kan komma att besprutas är ca 1,3 ha. De växtskyddsmedel som
planeras att användas är:
•
•
•
•

Sportak EW, reg nr 4188
Amistar, reg nr 4219
Medallion TL, reg nr 5075
Banner Maxx, reg nr 5074

Det finns en bäck och en dricksvattenbrunn på golfbanan. Dessa ligger ca 20
meter från närmsta green. Göta älv ligger ca 12 meter från närmsta green.
Bekämpningsmedel sprids när det är vindstilla och på kvällen när det är
färre människor i rörelse. Bekämpningsmedel har de senaste åren spridits
när golfbanan är stängd och golfsäsongen är över.
Golfklubben har ett förebyggande arbete med att få bra greener så att
bekämpningsmedel inte ska behöva användas. De arbetar för att förebygga
svampangrepp på greenerna genom att ge gräset så bra förutsättningar som
möjligt genom att t.ex. sticklufta, djuplufta och dressa greenerna samt fylla
på med gräsfrö vid behov. Vid svampangrepp gödslar man i första hand för
att gräset ska växa bättre och svampen därför konkurreras ut. De senaste två
åren har bekämpningsmedel spridits vid tre tillfällen.

Bedömning
Samtliga bekämpningsmedel är godkända för avsedd användning enligt
Kemikalieinspektionen. Avstånd mellan greener och dricksvattenbrunn samt
vattendrag är längre än de fasta skyddsavstånd som finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att
Onsjö Golfklubb har ett bra förebyggande arbete för att motverka
svampangrepp på greener, samt att spridning sker vid så optimala
förhållanden som möjligt. Nämnden anser därför att tillstånd kan ges för 3
år. Allmänheten ska informeras om spridning av bekämpningsmedel genom
att anslag sätts upp med information om spridningen. Under förutsättning att
gällande regler som berör spridning av bekämpningsmedel följs samt att
ovanstående villkor följs bedömer nämnden att tillstånd kan beviljas.

Justerande sign
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Laghänvisning
Beslutet är fattat enligt 26 kap 9 § miljöbalken och med stöd av 2 kap 35
och 40 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Information
•

Från och med 26 november 2016 ska all utrustning för spridning av
bekämpningsmedel vara funktionstestad.

•

Enligt ansökningshandlingarna ska Amistar användas med en maxdos
av 1,5 liter per ha. Enligt Kemikalieinspektionens beslut är maxdosen
för Amistar 1 liter per ha.

•

Produktgodkännandet för Sportak EW har upphört och produkten får
användas till och med 2017-06-30. Den är därefter förbjuden att
använda. Det verksamma ämnet i Sportak EW är prokloraz. Prokloraz
finns med på kemikalieinspektionens lista över riskminskningsämnen
p.g.a. att det ger skadliga långtidseffekter i miljön, det har bl.a. lång
nedbrytningstid.

•

I november 2015 började en ny föreskrift att gälla; Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel. Där finns regler om bland annat förvaring, påfyllning
och spridning av växtskyddsmedel. Det är t.ex. nytt att det finns
skyddsavstånd till påfyllningsplatsen för växtskyddsmedel.

_______

Justerande sign
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Kommunstyrelsen
Vänersborgs kommun

§ 30

Dnr 2016.119-2

Yttrande över kommunens översiktsplan - Samråd
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
samrådsutkast över Vänersborgs kommuns Översiktsplan 2016.
Nämnden ser positivt på att flera frågor som berör nämndens arbetsområde
finns inarbetade i förslaget och att hållbarhetsaspekter genomgående berörs.
Enligt nämndens uppfattning behöver förslaget till översiktsplan följande
ändringar och omarbetningar:
Förslaget redogör mestadels för generella principer och önskningar och ger inte
tillräckligt stöd i hur olika delar av kommunen ska utvecklas, vad och var det
kan byggas. Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och
konsekvenserna av den tydligt framgår. I dagsläget är det svårt att få en
överblick över vilka eventuella avvägningar som har gjorts i planens
rekommendationer och utpekade områden.
ÖP:n behöver utgöra ett starkare handläggningsstöd även för de delar som
ligger utanför planlagt område. T.ex. genom komplettering med områdesvisa
rekommendationer där avvägningar mellan de olika utvecklingsprinciperna har
gjorts.
Avsnittet med framtidsberättelser bör utgå eller läggas i bilaga.
Texterna med historiebeskrivning behöver granskas med avseende på fakta,
användningen av begreppet stad behöver ses över, ordet används både i
meningen stadskärna och kommun.
Antalet utvecklingsprinciper bör minskas i antal och grundprinciperna
presenteras i omvänd ordning. Övergripande mål/strategier bör formuleras
tydligare.
Rekommendationskartorna behöver ses över. En del beteckningar är svåra att
tolka vad som avses. Det behöver framgå tydligare vilket område som är
utpekat (t.ex. namn på ekologiskt känsligt vatten-/strandområde), varför det har
Justerande sign
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pekats ut (exempelvis områdets värden eller beskrivning av vilken typ av
störning som avses).
Transporter och kommunikationer är ofta starkt fastlagda strukturer. Därför är
det viktigt att översiktsplanen studerar konflikter kring dessa. Det nya
vägreservatet mellan Onsjö och Öxnered och utpekade områden för
verksamheter behöver tydligare avvägas mot olika intressen och beskrivas med
avseende på konsekvenser.
Rekommendationskartans utbredningsområde för buller från Malöga flygplats
behöver ses över så att det stämmer med flygplatsens gällande tillstånd.
Utbredningsområde för flygbuller från Såtenäs saknas i
rekommendationskartan.
Energiperspektivet bör förstärkas i planen. Kommunens utveckling av nya
bostads-, affärs och industriområden bör utgå ifrån ståndpunkten att
energianvändningen ska vara effektiv och klimatanpassad.
Rekommendationer som redan tydligt regleras genom lagkrav bör tas bort.

Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
samrådsutkast över Vänersborgs kommuns Översiktsplan 2016.
Vad en översiktsplan är och ska innehålla framgår av Plan- och bygglagens 3e
kap. En översiktsplan anger grunddragen för användning av mark- och
vattenområden inom kommunen. Av planen ska också framgå hur kommunen
avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen vägleder kommunens beslut om vad och var det får byggas
och är vägledande för kommunens övriga planering och bygglovsgivning.
Planen är också vägledande för beslut enligt exempelvis miljöbalken, väglagen
eller miljöbalken som rör mark- och vattenanvändning eller byggande. En
översiktsplan är vägledande och inte juridiskt bindande och antas av
kommunfullmäktige. Samrådsutkastet består av:
Inledning
Fyra framtidsberättelser
Utgångspunkter
Grundstrategier
Utvecklingsprinciper
Rekommendationskartor
Den färdiga ÖP:n kommer även innehålla bilagor i form av: Sammanställning
av material från dialogprocesser, Riksintressen, Konsekvensbeskrivning och
handlingsplan. Dessa är inte färdigställda och ingår inte i samrådsutkastet.
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Utkastet för ÖP 2016 har tagits fram av en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp där representant från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
ingått. Arbetet har letts av projektledare från Kommunstyrelseförvaltningen
och Byggnadsförvaltningen.

Bedömning
Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer
hållbar framtid. Nämnden ser positivt på att flera frågor som berör nämndens
arbetsområde finns inarbetade i förslaget och att hållbarhetsaspekter
genomgående berörs.
Enligt nämndens uppfattning behöver förslaget till översiktsplan följande
ändringar och omarbetningar:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att samrådsutkastet i dagsläget inte
utgör ett tillräckligt stöd för beslutsfattande i kommunen. Förslaget
redogör mestadels för generella principer och önskningar och ger inte
tillräckligt stöd i hur olika delar av kommunen ska utvecklas, vad och var det
kan byggas. Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och
konsekvenserna av den tydligt framgår. I dagsläget är det svårt att få en
överblick över vilka eventuella avvägningar som har gjorts i planens
rekommendationer och utpekade områden.
I den kommande FÖP:en för Vänersborg och Vargöns tätorter kommer
avvägningar från ÖPs rekommendationer att tydliggöras och vara ett stöd i
handläggningen. För ej planlagda områden och där FÖP saknas kommer
avvägningar istället att ske i samband med t.ex. bygglov och
tillståndsprocesser. Nämnden anser att ÖP:n behöver utgöra ett starkare
handläggningsstöd även för de delar som ligger utanför planlagt område. T.ex.
genom komplettering med områdesvisa rekommendationer där avvägningar
mellan de olika utvecklingsprinciperna har gjorts.
Avsnittet med framtidsberättelser bör utgå eller läggas i bilaga.
Texterna med historiebeskrivning behöver granskas med avseende på fakta,
användningen av begreppet stad behöver ses över, ordet används både i
meningen stadskärna och kommun.
Antalet utvecklingsprinciper bör minskas i antal och grundprinciperna
presenteras i omvänd ordning. Övergripande mål/strategier bör formuleras
tydligare.
Rekommendationskartorna behöver ses över. En del beteckningar är svåra att
tolka vad som avses. Det behöver framgå tydligare vilket område som är
utpekat (t.ex. namn på ekologiskt känsligt vatten-/strandområde), varför det har
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-03-14

Sida

15 (20)

pekats ut (exempelvis områdets värden eller beskrivning av vilken typ av
störning som avses).
Transporter och kommunikationer är ofta starkt fastlagda strukturer. Därför är
det viktigt att översiktsplanen studerar konflikter kring dessa. Det nya
vägreservatet mellan Onsjö och Öxnered och utpekade områden för
verksamheter behöver tydligare avvägas mot olika intressen och beskrivas med
avseende på konsekvenser.
Rekommendationskartans utbredningsområde för buller från Malöga flygplats
behöver ses över så att det stämmer med flygplatsens gällande tillstånd.
Utbredningsområde för flygbuller från Såtenäs saknas i
rekommendationskartan.
Energiperspektivet bör förstärkas i planen. Kommunens utveckling av nya
bostads-, affärs och industriområden bör utgå ifrån ståndpunkten att
energianvändningen ska vara effektiv och klimatanpassad.
Rekommendationer som redan tydligt regleras genom lagkrav bör tas bort.
Nämnden vill förtydliga att den är medveten om att en del av de påtalade
bristerna i förslaget kommer att hanteras i bilagorna, framförallt i bilagorna
med konsekvensbeskrivning och handlingsplan. Nämnden vill ändå i samrådet
kommentera och påtala behovet av kompletteringar.

_______
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Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

§ 31

Dnr 2015.34-10

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen i ärendet
”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad
slakteriverksamhet vid A J Dahlbergs slakteri AB”
Dnr 551-298-2015
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att följande punkter ska förtydligas i
tillståndsbeslut för Dahlbergs slakteri:
Villkor 7
Reningsanläggningen bör utformas i enlighet med företagets ansökan med tre
olika reningssteg.
Uppskjutna frågor, U1
Eftersom zinkhalterna är förhöjda i utgående avloppsvatten från verksamheten
bör detta utredas under en prövotid och åtgärdsförslag tas fram. Målet bör vara
att sänka halterna till rekommenderade 200 µg/l (enligt P95). Villkor fastställs
efter utredningsperioden.
Länsstyrelsen har föreslagit prövotid i frågan om luktstörningar från
hygieniseringen. Förslaget innehåller dock inte någon precisering av den
uppskjutna frågan.
Utredning av reningsåtgärder för lukt bör utföras av oberoende expertis inom
ämnesområdet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser allvarligt på frågan om luktstörningar från
verksamheten. En prövotidsutredning kan resultera i bedömningen att
störningarna inte kan motverkas på ett godtagbart sätt. Det är därför viktigt att
tillståndsfrågan avseende hygieniseringen nu inte avgörs slutligt. Enligt
nämndens bedömning bör därför Dahlbergs slakteri nu endast meddelas ett
tidsbegränsat tillstånd till denna verksamhet. Vid sådana förhållanden kan
Miljöprövningsdelegationen ta upp tillståndsfrågan till ny bedömning sedan
prövotidsutredningen inkommit.
Övriga villkor bör stå kvar enligt förslaget.
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Ärendebeskrivning
En remiss har inkommit från Miljöprövningsdelegationen angående
tillståndsprövningen av utökad verksamhet vid Dahlbergs slakteri. Remissen
ger möjlighet att lämna yttrande över Länsstyrelsens yttrande över ansökan
samt yttrande från Kretslopp & Vatten, Vänersborgs kommun. Länsstyrelsens
Miljöskyddsavdelning har berett ärendet inför beslut i
Miljöprövningsdelegationen och lämnat yttrande till
Miljöprövningsdelegationen.
Länsstyrelsen yttrande omfattar förslag till tillståndets omfattning, förslag till
villkor, förslag till uppskjutna frågor samt bedömning av lokalisering och
utsläpp till vatten.
Yttrandet från Kretslopp & Vatten avser frågor gällande utsläpp till det
kommunala reningsverket.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare yttrat sig till Länsstyrelsen
angående ansökan från Dahlbergs slakteri 2015-10-05.
Slakteriets ansökan gäller utökning av slakteri och styckningsverksamhet. I
befintligt tillstånd får slakteriet slakta 15 000 ton per år och stycka 200 ton
slaktkroppar per år. Utökningen avser 22 000 ton slaktvikt och 17 000 ton
styckningsvikt.
Under tiden från förra yttrandet och fram till nu har slakteriet gjort omfattande
ombyggnader gällande avfallshanteringen. Flera slutna behållare har
installerats för gödsel, blandning och hygienisering i befintligt avfallsrum. Två
lagringstankar för hygieniserat material har uppförts på utsidan av byggnaden.
Ozonrening har installerats för utgående gas från behållare samt från
avfallsrum. Gas från behållare och avfallsutrymme leds till ozonrening och
sedan till förbränning i biogaspanna. Ozonreningen installerades i december
2015. Kolfilter används inte i nuläget. Man avser även att tillsätta ozon i
lagringstankarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förbud mot hygienisering ligger kvar med
möjlighet att testköra i samråd med nämnden. Hygieniseringen har körts
kontinuerligt under innevarande vinterperiod.
En luktpanel med personer från Brålanda har protokollförda möten en gång per
månad. Enligt protokoll från luktpanelens möten har det förkommit medelstark
till stark lukt i genomsnitt 12 dagar per månad mellan augusti 2015 och januari
2016. Klagomål har inkommit 17 gånger till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen under samma period.
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Bedömning
Slakteriet har under vintern 2015/2016 infört flera åtgärder för att minska
luktolägenheter från verksamheten. Däremot har verksamheten ännu inte
lyckats minska olägenheterna i tillräcklig omfattning. Det syns ännu inte någon
tydlig förbättring efter installationen av ozonrening. Detta kan bero på att
anläggningen ännu är relativt ny och att det krävs en inkörningsperiod med
injusteringar innan effekten förbättras. Det kan även finnas flera luktkällor som
behöver åtgärdas.
De villkor som föreslagits av Länsstyrelsen täcker in den miljöpåverkan som
kan ske på omgivningen väl. Flera av de synpunkter som lämnades av miljöoch hälsoskyddsnämnden i föregående yttrande till Länsstyrelsen omfattas av
de villkor som föreslagits. Det kan däremot bli svårt att kontrollera
efterlevnaden av villkoren för lukt då det är svårbedömt om det är en olägenhet
eller inte. Upplevelser av lukt skiljer sig också från person till person.
Några av villkorssynpunkterna behöver förtydligas.
Villkor 7
Det bör förtydligas att alla tre reningssteg är viktiga i reningsanläggningen.
Kolfiltrets uppgift är att fungera som reserv vid driftsstörningar och otillräcklig
effekt av övrig reningsutrustning.
Avloppsvatten
Eftersom zinkhalterna är förhöjda i utgående avloppsvatten från verksamheten
bör detta utredas under en prövotid och åtgärdsförslag tas fram. Målet bör vara
att sänka halterna till rekommenderade 200 µg/l (enligt P95).
Uppskjutna frågor, U1
En utredning bör utföras av oberoende expertis inom ämnesområdet.
Visar utredningarna för lukt och utsläpp av zink att ytterligare åtgärder krävs
bör ytterligare villkor fastställas för verksamheten efter prövotidens slut.

_______
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Ärende nr 32
BESLUT ENLIGT DELEGATIONSORDNINGEN
………..
§ 33
INKOMNA SKRIVELSER
………..
§ 34
Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten gicks igenom

………..
§ 35
Ordförandens information
Ordföranden informerade om att presidiet har träffat presidiet för Trollhättans miljönämnd. Man
diskuterade och informerade varandra om aktuella frågor i respektive kommun. Bl.a.
diskuterades vilka olika arbetssätt och processer kommunerna har vad gäller plan- och
byggfrågor. Ordföranden önskar en tidig utökad kommunikation med både exploatör och internt
inom på kommunen i samband med planer och byggnation.
Ordföranden besvarade tidigare ställda frågor från ledamoten Ann-Helen Selander dels om
eventuell utbildningsbudget för nämnden och fråga om det hade förekommit en kravspecifikation
inför annonseringen om ny chef på förvaltningen.
På den sistnämnda frågan svarade ordförande att det inte hade funnits någon sådan enligt hans
kännedom. På den första frågan gavs beskedet att det nästa år kommer att finnas en budget för
nämnden gällande studiebesök, konferenser och kurser etc.
Ordföranden redogjorde också för efterspelet gällande ärendet rörande kv. Cypressen.

………..
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§ 36
Förvaltningschefens information
Budget för 2017, med nya förväntade resultat ska beslutas av nämnden i april.
Förvaltningschefen visade några förslag på förväntade resultat som förvaltningen arbetat fram.
Dessa mailas ut till nämnden.
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för budget 2017 och där anges att
effektiviseringsbeting på -0.5 % av nettobudget för alla nämnder. Mhn:s budgetram justeras ned
med 38 Tkr. Det innebär att effektiviseringsbetinget minskar ramen men 31 Tkr och sänker
personalomkostnadstillägg med 7 Tkr
Inomhusklimatet i kommunhuset fortsätter att orsaka problem. Nya personer drabbas av ohälsa
med besvärande symptom. Kommundirektören har beslutat att tidigarelägga arbetet med att
storstäda huset. Vecka 11 kommer detta att påbörjas på våning 3, i korridorerna där Mhf och
BoU sitter. Serviceenheten städar allt utom kontorsmaterial, pärmar och annat som finns på
kontoren, det gör personalen på respektive förvaltning.

________
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