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Delgivningskvitto
AJ Dahlbergs slakteri AB
Box 8
464 65 Brålanda

§ 61

Dnr 2013.1097-55

Beslut om avslag av begäran om omprövning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämndens tidigare beslut från 9 maj 2016, Dnr 2013.1097-41 § 49, står fast
och företagets yrkande om omprövning avslås.

Ärendebeskrivning
En hygieniseringsanläggning som hettar upp slakteriavfall installerades 2013
på Dahlbergs slakteri. Installationen ingick inte i företagets tillstånd utan
handlades som ett anmälningsärende av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslut om föreläggande om försiktighetsmått togs 2012-09-10.
Den 28 augusti 2013, Dnr 2013.1097-1, förbjöd nämnden kontinuerlig drift av
hygieniseringsanläggningen då luktolägenheterna i Brålanda var stora. Enligt
beslutet får bolaget testa luftreningsanordningar i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Representanter för Dahlbergs Slakteri AB, Bertil Gustafsson, konsult och Peter
Gullin, Miljösamordnare, hade begärt företräde inför nämnden för att föredra
sitt arbete med att reducera luktstörningar från slakteriet.
De informerade om det arbete som pågår och vilka åtgärder som vidtagits
sedan nämndens beslut den 9 maj 2016, då det beslutades att
hygieniseringsverksamheten inte fick köras mellan 1 juni och 1 september
2016.
Bertil Gustafsson uppgav att företaget trots nämndens beslut fortsatt med
hygienisering i full skala, och gör så fortfarande.

Justerande sign

Representanterna från Dahlbergs Slakteri AB avslutade sitt anförande med att
begära att nämnden omprövar sitt beslut från den 9 maj 2016, och lämnar eget
förslag om beslutspunkter till nämnden.
Förslaget från Dahlbergs slakteri;
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Nämndens beslut om stopp av hygieniseringen ändras, då Dahlbergs visat att
det går bra att ge de kringboende god luftkvalitet under förutsättning att
utrustningen fungerar.
Nämnden tar ett nytt beslut som ställer krav som är mer riktade mot att lösa de
bekymmer som kvarstår för att både på kort och lång sikt säkerställa en god
luftkvalitet runt slakteriet. T.ex. riskanalys och handlingsplan för att
säkerställa täthet på processutrustning för malet slaktavfall. Rötgas luktar illa.
Handlingsplan för att säkerställa Ozongeneratorns funktion bl.a. under
semesterperioder, men också under resten av året.
Tillsyn kvällar, nätter, helger så att vi snabbt vet om något oförutsett ändå
inträffar.

Bedömning

Dahlbergs slakteri har enligt egen utsago fördubblat verksamheten under
perioden 2013-2016. Beslutet om förbud mot hygienisering innebär att
företaget får testköra i samråd med nämnden. Det innebär dock inte att
anläggningen får köras kontinuerligt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2016-05-09, Dnr 2013.1097-41 §
49, att förbjuda hygienisering under perioden 1 juni-1 september 2016.
Företagets representanter erkänner att inget i produktionen har förändrats sedan
beslutet i maj 2016, och att hygieniseringsverksamheten körts som vanligt efter
den 1 juni trots nämndens beslut.
Företaget har inte hörsammat det beslut som nämnden tog om att upphöra med
hygieniseringen. Klagomål från boende i Brålanda har fortsatt att inkomma till
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det har inte säkerställts att det skett en
betydande och varaktig förbättring som skulle ge nämnden anledning att
ompröva sitt beslut.
Företagets eget förslag till nytt beslut om kontroll av anläggningen är något
som kan skrivas in i deras egenkontrollprogram. Ändring av
kontrollprogrammet ska godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
_______
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§ 62
Information om Delegeringsordning
Kommunjurist Tünde Petersson informerade Miljö- och
hälsoskyddsnämnden om hur delegeringsordningen är uppbyggd och de
lagar som styr delegering.
Nämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna

Justerande sign
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vänersborgs kommun

§ 63

Dnr 2016.741-1

Delegeringsordning för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Nämnden beslutar att anta förslaget till ny delegeringsordning för Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Ärendebeskrivning

Gällande delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsnämnden är i behov av
uppdatering, bland annat då lagstiftning och organisation har förändrats.

--------------

Justerande sign
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Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg

§ 64

Dnr 2015.212-8

Yttrande över ansökan om tillstånd till ny bergtäkt på
fastigheterna Almås 3:3, 3:4 och 3:5, Vänersborgs
kommun (Mål 4410-15)
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att buller från transporterna på
tillfartsvägen mellan väg 697 och täktområdet ska omfattas av
Naturvårdsverkets nya riktvärden gällande ljudnivåer från industriell
verksamhet. Det innebär bl.a. att under dagtid (kl. 06-18) ska den
ekvivalenta ljudnivån vid bostadshusens fasader inte överskrida 50 dBA,
vilket i praktiken endast berör bostadshuset på fastigheten Almås 3:1.
Transporter till och från täkten ska inte heller överskrida maximal ljudnivå
på 55 dBA nattetid, vilket sannolikt kräver att tillfartsvägen anläggs på ett
längre avstånd från Almås 3:1, alternativt att transporter inte tillåts under
nattetid. Då transporterna på den blivande tillfartsvägen bedöms vara en
sådan följdverksamhet som har omedelbart samband med täktverksamheten,
bör det också beslutas om villkor angående åtgärder vid damning från
denna.
Då verksamheten i övrigt bedöms kunna bedrivas med begränsade
konsekvenser för människors hälsa och den yttre miljön, tillstyrks ansökan
under förutsättning att hänsyn tas till ovan nämnda synpunkter.

Ärendebeskrivning

Justerande sign

Remiss har inkommit från Mark- och miljödomstolen angående inkommen
ansökan om tillstånd till berg- och moräntäkt enligt 9 kap samt 11 kap. 9 §
miljöbalken. Sökanden är Svevia AB (bolaget). Vanligtvis prövar
länsstyrelsen tillståndspliktiga täktverksamheter, men då bolaget bedömer
att åtgärderna även kräver tillstånd för vattenverksamhet prövas
verksamheten samordnat i Mark- och miljödomstolen. Täktområdet, vars
Utdragsbestyrkande
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brytområde anges till 17,5 ha, är beläget inom fastigheterna Almås 3:3, 3:4
och 3:5 som ligger ca 1,5 km sydväst om Trestad center i Vänersborgs
kommun.
Svevia AB yrkar bl.a.
1.

att under 20 år bedriva täkt av 12 miljoner ton berg och morän,

2.
att ta ut 300 000 ton berg och morän per normalår, och högst 500 000
ton berg och morän under enstaka år under tillståndstiden,
3.
att bedriva verksamheten helgfria vardagar måndag till fredag kl. 0622 med undantag för borrning, sprängning och skuthantering som ska
begränsas till helgfria vardagar måndag till fredag kl. 06-18 och för
utlastning, underhåll och service som kan ske andra tider och dagar,
4.
år,

att hantera i genomsnitt 20 000 ton riv- och fräsmassor av asfalt per

5.
att ta emot, mellanlagra och återvinna 100 000 ton entreprenadberg
samt avfall (rena jord- och schaktmassor) för anläggningsändamål årligen,
6.

att i genomsnitt hantera 50 000 ton betong och tegel per år,

7.
att få avsänka grundvattennivån till lägst +60 meter inom ett markerat
område i ansökan.
Den kompletterade ansökan inkl. miljökonsekvensbeskrivning innehåller
bl.a. hydrogeologisk undersökning, externbullerutredning, riskanalys,
handlingsprogram avseende hur kemikalieolyckor ska förebyggas,
naturvärdesinventering, fågelinventering och arkeologisk utredning.
De genomförda naturvärdes- och fågelinventeringarna tyder på låga värden
för växt- och djurlivet. Endast jord- och schaktmassor med mindre än ringa
föroreningsrisk, liksom asfalt utan PAH, ska i återvinningssyfte hanteras
inom täktområdet. Vatten som avleds från täktområdet ska passera en
sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion. Området är inte utpekat
som särskilt värdefullt för friluftslivet. Störningar från luftstötvåg och
markvibrationer bedöms bli begränsade då avståndet till bebyggelse är
relativt stort. I samband med efterbehandlingen kommer det skapas en sjö
på platsen.

Justerande sign

Ansökan har föregåtts av samråd, där bl.a. ett antal boende omkring området
inkommit med kritiska synpunkter. Synpunkterna handlar om oro för
påverkan på grundvattnet, damning, ökad trafik, Köperödssjöarnas
vattenskyddsområde och rekreationsvärden. Miljö- och
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hälsoskyddsnämnden har tidigare getts möjlighet att inkomma med yttrande
gällande om ansökningshandlingarna behöver kompletteras. Nämnden ansåg
då att handlingarna bl.a. skulle kompletteras med ett antal uppgifter om
trafikbuller samt dumpning och hantering av avfall. Även Mark-och
miljödomstolen, länsstyrelsen och SGU har begärt kompletteringar. Bolaget
har av Mark- och miljödomstolen förelagts att komplettera ansökan.
Domstolen har nu överlämnat bolagets kompletteringar till nämnden som
lämnats möjlighet att yttra sig över ansökan.

Bedömning

Uppgifterna i ansökan bedöms som omfattande och ger en god bild av den
planerade verksamhetens påverkan på omgivningen. Bolaget har också
lämnat kompletteringar som nämnden m.fl. har begärt.
Transporter
I april 2015 redovisade Naturvårdsverket en vägledning om industri- och
annat verksamhetsbuller. I vägledningen framgår följande: ”För trafik till
och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som
huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd
bild av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall
behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter,
där transporterna till och från dessa står för en betydande del av
bullerstörningarna.”
Nämnden bedömer att transporterna mellan väg 697 och täktområdet är att
betrakta som ett sådant följdföretag som ska beaktas vid prövningen då de
har ett omedelbart samband med den tillståndsprövade verksamheten.
Nämnden anser därför att det finns fog för att kräva att riktvärdena gällande
industri- och annat verksamhetsbuller bör gälla för trafikbuller från den
tänkta tillfartsvägen. Dessa riktvärden begränsar den ekvivalenta ljudnivån
dagtid (kl. 06-18) till 50 dBA, till skillnad mot riktvärdena för
vägtrafikbuller (max 55 dBA kl. 07-18). Nattetid (kl. 22-06) skulle i så fall
riktvärdet 40 dBA gälla och under övrig tid 45 dBA. Dessutom bör enligt
vägledningen maximala ljudnivåer på över 55 dBA inte förekomma nattetid
annat än vid enstaka tillfällen.

Justerande sign

I den bifogade externbullerutredningen framgår att i praktiken endast
fastigheten Almås 3:1 kommer att påverkas nämnvärt av buller från trafiken
till och från täkten. Att just den fastigheten påverkas beror på att bolaget
avser att dra en ny tillfartsväg i nära anslutning till denna. Enligt
utredningen så innebär detta att den dygnsekvivalenta ljudnivån ökar till 50
dBA, vilket är en ökning med en decibel jämfört med nuläget.
Vägdragningen bör därför justeras då riktvärdet dagtid för dygnsekvivalent
ljudnivå tangeras.
Utdragsbestyrkande
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Dessutom ökar den maximala ljudnivån från 50 dBA till 62 dBA. Bolaget
har angett att man önskar kunna köra transporter dygnet runt alla dagar på
året. Nämnden bedömer att det är uppenbart att riktvärdet för maximala
ljudnivåer riskerar att överskridas nattetid om den tänkta tillfartsvägen
anläggs enligt ansökan. Vägen bör därför dras om på ett sätt som minskar
den maximala ljudnivån vid närliggande bostad, alternativt att transporter
till och från täkten inte tillåts under nattetid. Bolaget har själva i inkommen
komplettering föreslagit en viss justering av vägdragningen som innebär att
avståndet blir längre till bostadshuset på Almås 3:1. Det är dock inte troligt
att det räcker för att klara riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid.
Då transporterna på tillfartsvägen bör räknas som ett följdföretag till den
tillståndsprövade verksamheten bör också krav på att begränsa damning från
denna ställas som villkor.
Sammanfattning
Behovet av krossat berg är stort i Trestadsområdet och det föreslagna
täktområdet är strategiskt placerad för att nå befolkningstäta områden utan
långa transporter. Områdets naturvärden är låga och inventeringar visar inte
på att några känsliga arter kommer att påverkas. Antal närliggande bostäder
är få. Avståndet från brytningsområdet till närmast belägna bostad uppgår
till ca 500 m och beräkningar visar att sedvanliga begränsningsvärden för
buller, luftstötvåg och vibrationer inte kommer att överskridas. Transporter
skall ledas så att endast ett hus, beläget på fastigheten Almås 3:1, blir
märkbart berört av dessa. Buller och damning från dessa transporter bör
begränsas i enlighet med vad som ovan anges. Bolaget avser i övrigt att
vidta relevanta försiktighetsåtgärder för att motverka negativa effekter på
människors hälsa och miljö. Nämnden har i övrigt inget att erinra mot de av
bolaget föreslagna villkoren. Under förutsättning att tillståndet förenas med
sedvanliga villkor i enlighet med gällande praxis, och att riktvärdena för
buller inte riskeras att överskridas, kan nämnden tillstyrka ansökan.

_______

Justerande sign
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Ärende nr 65
BESLUT ENLIGT DELEGATIONSORDNINGEN
--------

§ 66

INKOMNA SKRIVELSER
----------

§ 67

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten gicks igenom
----------

§ 68

Ordförandens information

Ordförande Per Sjödahl och vice ordförande Henrik Harlitz var på Dahlbergs slakteri AB den 23
maj och fick information om verksamheten.
Den 6 juni delades Miljöpriset ut till Fristorps Gård vid nationaldagsfirandet i Västra Tunhem.
Det är fortfarande inte klart med ny miljöchef. Det finns två kandidater kvar som genomgått
djupintervjuer med Mercuri Urval.
-------------

§ 69

Övrigt ärende

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni bestämdes att det var upp till varje nämnd att
efter den nu avslutade försöksperioden med öppna nämndssammanträden, besluta hur de vill gå
vidare.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att fortsätta hålla de delar som inte omfattar
myndighetsutövning, öppna för allmänheten.
Justerande sign
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Tommy Christensson framförde Fristorps Gårds tack för Miljöpriset 2016.
Mötet avslutades med att Ordförande Per Sjödahl tackade nämnden för ett gott arbete under det
gångna året och önskade en trevlig sommar.
Vice ordförande Henrik Harlitz framförde nämndens tack till Ordföranden och önskade även
honom en skön sommar.
________

Justerande sign
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