SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUNGBY KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

2015-04-22

På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
§ 66

Dnr 2014/1641

Beslut om föreläggande med vite, brister som inte åtgärdats efter
inspektion
Fastighet:

Agunnaryds-Ryd 1:2

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, vid vite av 10 000 kronor, att senast
en månad efter laga kraftvunnet beslut, skriftligen inkomma med resultat från
provtagning av vatten från pumpbrunnen. Provet ska analyseras med avseende
på förekomst av de kemikalier ni hanterar i verksamheten och metaller i form
av samlingsparametrar för bly, krom och nickel samt för kadmium och zink.
Provtagningen ska utföras av opartisk och sakkunnig. Analys ska ske på
ackrediterat laboratorium.
2. Nämnden förelägger XXX, vid vite av 5 000 kronor, att senast en månad efter
laga kraftvunnet beslut, skriftligen inkomma med transportdokument på det
farlig avfall som skickats iväg från verksamheten under 2012 och 2013.
3. Nämnden förelägger XXX, vid vite av 5 000 kronor, att senast en månad efter
laga kraftvunnet beslut, skriftligen inkomma med information om hur mycket
lösningsmedel verksamheten har förbrukat per kalenderår under 2012 och
2013.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9, 14, 19 och 21 §§.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen utförde ett tillsynsbesök hos verksamhetsutövaren
den 23 september 2014. Vid besöket noterades att verksamheten behöver
komplettera med vissa uppgifter samt åtgärda vissa delar i verksamheten.
Vid tillsynsbesöket inspekterades fastighetens avloppsanläggning. Avloppet är ett
enskilt avlopp med en trekammarbrunn, avloppsvattnet avleds sedan till
infiltration. I tillståndet för inrättande av avloppsanläggning medges att avloppet
får ta emot spillvatten från hushåll. Vid okulär inspektion kunde konstateras att
brunnen belastas med annat vatten än hushållsavloppsvatten. Slammet och vattnet
i de två brunnarna har en avvikande färg och sammansättning.
Tjänstemannen bedömer att det kan vara lack, färg och olika typer av kemikalier
från verksamheten som belastat avloppsanläggningen. För att säkerställa vad som
förorenar behöver brunnen provtas.
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Transportdokument för transporter av farligt avfall som skett under 2012 och
2013 kunde inte uppvisas vid inspektionstillfället inte heller dokumentation om
hur mycket lösningsmedel som förbrukats under åren 2012 och 2013.
Företaget förelades på delegation den 3 oktober 2014 om att inkomma med
resultat från provtagning av vad som förorenar avloppsanläggningen och om
att inkomma med transportdokument av farligt avfall under 2012 och 2013,
samt inkoma med dokumenterad information om mängd förbrukat
lönsningsmedel under 2012 och 2013.
Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Några
synpunkter eller uppgifter har inte lämnats in till förvaltningen.
Förvaltningens bedömning
Nämnden bör besluta att förelägga förenat med vitet på grund av verksamheten
inte har inkommit med begärda uppgifter.
Motivering
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i varje
enskilt fall för att miljöbalken ska följas, enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken.
Verksamhetsutövaren har ett tillstånd för avloppsanläggningen på fastigheten
diarienummer 1995/0066 beslutat den 18 maj 1995. I tillståndet anges att endast
hushållsvatten får släppas till avloppsanläggningen. Den avloppsanläggning som
verksamheten har idag renar inte industrivatten från kemikalier eller tungmetaller
vilket innebär att om kemikalier och metaller tillförs anläggningen släpps dessa ut
till mark och vatten via markbädd.
Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen.
Avfallsförordningen (2011:927) 60 § anger att när farligt avfall lämnas till en ny
innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet
(lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett
transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag
och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare.
Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.
Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att de utför nödvändiga skyddsåtgärder
och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för
människors hälsa och miljön, enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken.
Upplysningar
Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man
överklagar.
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