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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 181

2009/0339

Föreläggande om att vidta åtgärder, lämna uppgifter och
följa försiktighetsmått
Fastighet:

Berghem 9:11 och 9:3

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden förelägger XXX att:
A. Följa nedanstående försiktighetsmått:
1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt företagets egen skriftliga
anmälan med diarienummer 2009/0339 samt med kompletteringar i
ärendet och vad verksamheten i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat
framgår av försiktighetsmått som meddelas av tillsynsmyndigheten.
Ändringar av verksamheten som kan påverka miljön ska anmälas till
miljö- och byggnämnden. När ändringen godkänts av nämnden får den
vidtas.
2. Bolaget ska senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft
samla och rena lösningsmedelshaltig processluft från verksamhetens
lackering i reningsanläggning. Anläggningens reningsgrad och
tillgänglighet ska var för sig inte understiga 95 procent.
3. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier ska vara märkta och förvaras i
täta behållare skyddade från nederbörd, inom låsbart utrymme och på tät
yta. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska dessutom
förvaras invallat. Invallningen ska rymma den största behållarens volym
och 10 % av övriga behållares volym samt vara utförda i ett material som
är tätt och beständigt mot de hanterade produkterna. Kemikalier som kan
reagera med varandra så att fara uppstår ska förvaras åtskilda.
Absorptionsmedel ska finnas där hantering och förvaring av farligt avfall
och kemikalier sker.
4. Produktionslokalerna ska vara utformade så att kemiska produkter eller
farligt avfall inte kan nå golvavlopp eller golvbrunn som leder till det
kommunala avloppsnätet eller till recipient.
5. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten på Berghem 9:3 och
Berghem 9:11 får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden:
Vardagar klockan 06.00-18.00
50 decibel dB (A)
Natt klockan 22.00-06.00
40 dB (A)
Övrig tid
45 dB (A)
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A). De angivna
ekvivalentnivåerna ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller
närfältsmätningar och beräkningar. Kontroll ska ske så snart det skett
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller vid
begäran från tillsynsmyndigheten.
6. Utsläppet av stoft ska begränsas till 5 mg/m3. Utsläpp av stoft från
utsläppspunkter ska kontrolleras genom mätning på begäran från
tillsynsmyndigheten. Mätning och analyser ska ske i enlighet med svensk
standard eller med jämförbar metod som har godkänts av
tillsynsmyndigheten.
7. Utsläppet till kommunalt spillvattennät av industriellt avloppsvatten ska
inte överstiga halterna i Ljungby kommuns riktvärdeslista för industrier.
Intervall för provtagning, analys och parametrar som ska analyseras ska
fastställas i kontrollprogram i samråd med tillsynsmyndigheten.
8. Periodisk besiktning/periodisk undersökning utifrån miljölagstiftning ska
ske av sakkunnig oberoende besiktningsman vart tredje år med början år
2017.
9. Verksamheten ska ha ett program för egenkontrollen som ska vara
fastställt i samråd med tillsynsmyndigheten.
10. Årsrapport ska lämnas till tillsynsmyndigheten årligen senast den 31
mars avseende föregående kalenderår. Den ska innehålla administrativa
uppgifter, redovisning utifrån förelagda försiktighetsmått, uppgifter om
mindre förändringar som berör yttre miljö, åtgärder som genomförts med
anledning av eventuella driftstörningar eller liknande, uppgifter om avfall
som uppkommit i verksamheten (EWC-kod, mängd, transportör,
mottagare, behandling), uppgifter om eventuell ersättning av kemiska
produkter samt energibesparande åtgärder som vidtagits. Årsrapporten
ska också inkludera redovisning hur verksamheten följer kraven som
verksamheten omfattas av enligt förordningen om användning av
organiska lösningsmedel (2013:254).
B. Vidta åtgärder och lämna uppgifter enligt nedan:
1. Uppdatera verksamhetens kontrollprogram och lämna in skriftlig kopia
till tillsynsmyndigheten.
2. Skriftligen redovisa hur olika fraktioner av avfall tas om hand (genom
återanvändning, återvinning, energiutvinning eller deponi) samt redovisa
hur verksamheten arbetar med att minska mängden avfall eller återvinna
avfall. Redovisning enligt denna punkt ska göras separat om detta inte ingår
i kontrollprogrammet som efterfrågas i punkt 2.
3. Skriftligen redovisa resultatet av verksamhetens undersökningar och
riskbedömningar för verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt, inklusive
rutiner för hur verksamheten agerar vid driftsstörning som kan leda till
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Redovisning enligt denna punkt ska göras separat om detta inte ingår i
kontrollprogrammet som efterfrågas i punkt 2.
4. Utföra kontrollmätning av stofthalt i utgående ventilationsluft. Mätningen
ska göras i enlighet med svensk standard eller med jämförbar metod som
har godkänts av tillsynsmyndigheten.
Uppgifter och åtgärder som föreläggs om enligt punkt 1-4 ska vara inlämnade
respektive åtgärdade senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Genom detta beslut upphäver miljö- och byggnämnden tidigare beslut:
- Föreläggande från den 8 januari 2016 med diarienummer 2015/1773
som vann laga kraft den 15 februari 2016.
- Föreläggande från den 28 augusti 2015 med diarienummer 2015/0342
som vann laga kraft den 21 september 2015.
- Föreläggande om försiktighetsmått för anmälan om miljöfarlig
verksamhet från den 21 juni 2010 med diarienummer 2009/0339 som
vann laga kraft den 28 juni 2010.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9, 19 och 21 §§ miljöbalken med
hänvisning till 1 kapitlet 1§, 2 kapitlet 1, 2, 3 och 5 §§ i miljöbalken samt
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). I beslutet har 2
kapitlet 7 § i miljöbalken beaktats.
Sammanfattning av ärendet
I och med detta föreläggande upphävs tidigare förelägganden från den
21 juni 2010, den 28 augusti 2015 och den 8 januari 2016. De åtgärder
som tidigare förelagts och som fortfarande ska utföras aktualiseras
med detta beslut.
Verksamheten
Verksamhetsutövaren har bedrivit verksamheten på fastigheten Berghem 9:3
och 9:11 under en längre tid. Verksamheten bedrivs inom planlagt område för
industri. Det finns enstaka bostadshus närmare verksamheten än 200 meter.
Verksamheten omfattar tillverkning av truckar i olika storlekar med lyftkapacitet
på 10-52 ton. Detta inkluderar bearbetning av råvara (plåt), maskinbearbetning,
sammansättning av detaljer, rengöring, lackering och montering av stativ och
gafflar. Begagnade truckar repareras och bättringslackeras. Produktionsytan är
cirka 13 200 kvadratmeter. Drift sker mellan klockan 06.00 och 18.00 på
vardagar. Verksamheten har två öppna lackeringsboxar. Lackering sker
manuellt.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Historik
Länsstyrelsen gav tillstånd för verksamheten enligt Miljöskyddslagen den 21
december 1990, (dnr. 2410-3393-89). Utsläppsnivån för VOC (flyktiga
organiska föreningar) har ändrats (7/ 7,5/ 8 ton per år) för att slutligen avgöras
efter en prövotid till 5 ton per år som gällde från och med den 1 augusti 2006.
På grund av ändringar i lagstiftning räknades verksamheten inte längre som
tillståndspliktig B-verksamhet utan anmälningspliktig C-verksamhet.
Verksamhetsutövaren valde därför att återkalla tillståndet från länsstyrelsen.
Beslut om att återkalla tillståndet fattades den 18 december 2008.
Verksamhetsutövaren har sedan den 12 mars 2009 lämnat in en anmälan om
miljöfarlig verksamhet till miljö- och byggnämnden i Ljungby. I anmälan
redovisas att förbrukningen av VOC i form av flyktiga organiska lösningsmedel
kan uppgå till 16 ton per år med utsläpp på 11 ton per år.
Miljö- och byggnämnden beslutade den 2 november 2009 att verksamheten
skulle utföra beräkningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsning
av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av
organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:11.
Verksamheten beräknade att utsläppsmålet skulle vara 8760 kilo.
Miljö- och byggnämnden beslutade om försiktighetsmått för utsläpp till luft av
VOC den 1 september 2010. Enligt punkt 1 i beslutet fick utsläppet inte
överstiga 6,5 ton per kalenderår från och med år 2011. Dessutom förelades
verksamheten om att lämna in en utredning för alternativa färgsystem med
tidplan eller en utredning av kostnaden för rening av VOC per kilo (punkt 2).
Beslutet överklagades till länsstyrelsen och därefter till mark- och
miljödomstolen som i målnummer M 1331-12 den 25 januari 2013 upphävde
punkt 1 och ändrade punk 2 till att gälla 3 månader efter det att domen vunnit
laga kraft, vilket var den 15 februari 2013.
Eftersom verksamheten inte fullgjort redovisning enligt punkt 2 förelades
bolaget den 28 augusti 2013 med vite att följa punkt 2 enligt domslutet från
mark- och miljödomstolen. Då detta inte följts har miljö- och byggnämnden den
5 februari 2014 ansökt om att få vite utdömt samt förelagt med vite igen att
verksamhetsutövaren ska följa punkt 2 i tidigare beslut och lämna in utredning
om kostnader för rening av VOC.
Beslutet överklagades och verksamheten har informerat om att de planerar att
flytta måleriet till en annan del av fastigheten och att flytten ska vara klar i slutet
av 2014 eller början av 2015.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Verksamheten anger att någon redovisning enligt punkt 2 inte kan lämnas in
förrän flytten är påbörjad eftersom det är svårt att få offert på reningsanläggning
för det befintliga måleriet.
I beslut från länsstyrelsen den 1 september 2014 avvisas överklagan av ansökan
om utdömande av vite (punkt 1). Miljö- och byggnämndens beslut om att vid
vite förelägga om att lämna in utredning ändras endast till att tidpunkten
framflyttas till 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft.
Mark- och miljödomstolen biföll i dom den 15 januari 2015 ansökan om
utdömande av vite enligt beslut den 28 augusti 2013.
Verksamheten lämnade den 19 december 2014 in en redovisning om möjlig
teknik för rening av lösningsmedelhaltig luft från målning av stora truckar.
Beräkningar i redovisningen har gjorts baserat på användningen av
lösningsmedel under 2013 (8,7 ton).
Förbrukning och utsläpp av organiska lösningsmedel
I anmälan om miljöfarlig verksamhet från 2009 anges att förbrukningen av VOC
i form av flyktiga organiska lösningsmedel kan uppgå till 16 ton per år med
utsläpp på 11 ton per år. Enligt komplettering av anmälan inlämnad den 27
oktober 2016 kan den framtida förbrukningen maximalt uppgå till 11 ton per år
och utsläppet av VOC ska inte överstiga 8,5 ton per år, (8,7 ton anges i
uppdatering av anmälan från 27 oktober 2016 men i synpunkter från den 22
november 2016 har 8,5 ton angivits som aktuellt värde). Den årliga
förbrukningen av organiska lösningsmedel har sedan 2009 i genomsnitt varit 9
ton och utsläppet i genomsnitt varit 6,4 ton. Huvudsakligen används xylen som
lösningsmedel. Xylen är ett aromatiskt kolväte och hör till de mest skadliga från
hälso- och miljösynpunkt. Dessa anses vara av hög prioritet att begränsa1.
Verksamheten har lämnat in en utredning som visar en ungefärlig kostnad för
olika typer av reningsanläggningar för att rena utsläppen av VOC.
Redovisningen visar att det finns reningsalternativ som kan rena VOC till en
kostnad av ungefär 125 kronor per kilo. I kostnadsberäkningarna för olika typer
av reningsanläggningar har bolaget utgått från en förbrukning av 8,7 ton
lösningsmedel per år samt att hela den mängden kan ledas till
reningsanläggningen. Enligt kompletteringen kan den framtida förbrukningen
dock uppgå till 11 ton per år, någon beräkning baserat en förbrukning på 11 ton
organiska lösningsmedel har inte gjorts.

1. Strategi för flyktiga organiska ämnen (VOC) utsläpp, effekter, åtgärder. Rapport 3763.
Naturvårdsverket 1990.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Verksamheten har angett att de enligt 12 och 78 § i förordningen om användning
av organiska lösningsmedel väljer att arbeta med en plan för minskade utsläpp
och att verksamheten uppfyller kraven eftersom utsläppen ligger under det
beräknade utsläppsmålet. Enligt den beräkning av utsläppsmålet för 2015 som
lämnats ska utsläppsmålet vara 7209 kilo VOC. Det faktiska utsläppet 2015 var
4011 kilo. Bolaget anger därför att verksamheten inte behöver vidta ytterligare
åtgärder för att minska diffusa och/eller punktutsläpp av VOC. Dessutom finns
inga alternativa färger som kan användas för att minska utsläppet av VOC.
Miljö- och byggförvaltningen har endast fått in beräkningar för utsläppsmål i
jämförelse med utsläpp utifrån förbrukning år 2002, 2003 och 2015.
Spridningsberäkning
Verksamhetsutövaren har i sin anmälan lämnat in en spridningsberäkning som
utförts 2003 för utsläpp av 5 ton VOC per år respektive 8 ton per år. Resultaten
visar att det kan vara höga värden i omedelbar närhet av anläggningen men att
de klingar av med avståndet. Redovisningen anger att risk för människors hälsa
inte bör finnas eftersom förhöjda halter endast förekommer under kortare tider.
Dock bör lukt av lösningsmedel kunna kännas i omgivningen vid vissa
väderförhållanden. Närmsta bostadshus ligger cirka 50 meter från verksamheten
och inom planlagt område för industri. Till sammanhängande bostadsområde är
det cirka 700 meter.
Tillsyn av verksamheten
Den periodiska besiktningen som var planerad den 15 oktober 2015 kunde inte
genomföras på ett godtagbart sätt. Det var tjänstemannens avsikt att följa upp de
brister som framkom vid 2015 års miljötillsyn. För att korrigera de brister som
finns i verksamheten och för att få in de uppgifter som behövs för tillsynen
förelades verksamhetsutövaren den 8 januari 2016 om detta. Beslutet vann laga
kraft den 15 februari 2016 och åtgärder skulle vara utförda senast 4 månader
efter det. Någon redovisning om att åtgärder enligt föreläggandet utförts har inte
lämnats in till miljö- och byggförvaltningen.
Synpunkter från verksamheten
Miljö- och byggnämnden har skriftligen kommunicerat förvaltningens
bedömning och förslag till beslut den 20 september 2016 och revidering den 10
november 2016. Verksamhetsutövaren har lämnat in synpunkter på miljö- och
byggförvaltningens förslag till beslut den 29 september, den 5 oktober och den
22 november 2016. Därtill har också kopia på kontrollprogram från 2014,
avfallsplan, dokument över ansvarsfördelning och beräkning enligt plan för
minskade utsläpp lämnats in. Kemikalieregister har lämnats in den 17 november
2016. Verksamhetsutövaren har getts tillfälle att uppdatera uppgifterna i den
anmälan som lämnades in 12 mars 2009 och svar om detta lämnades in den 27
oktober 2016 samt i skrivelse inkommen den 22 november 2016.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
I inlämnade synpunkter framgår att verksamheten bedömer att de uppfyller
kraven på en reduktionsplan enligt 12 och 78-82 §§ i förordningen om
användning av organiska lösningsmedel och accepterar inte föreläggande om
försiktighetsmått enligt punkt 2 ovan. Vidare anger verksamheten att efterfrågan
väntas öka under kommande år och att utsläppet från målningen förväntas öka
men att ökningen kommer att ske proportionellt med färganvändningen och att
det beräknade utsläppsmålet därför kommer att klaras även med en ökad
förbrukning av organiska lösningsmedel. Verksamhetsutövaren anger också att
det inte finns några alternativa färger att använda för att minska utsläppet av
VOC. Kostnaden för att rena luften från målningen bedöms oskäligt hög
eftersom den överstiger 120 kronor per kg renat VOC. Förslag har lämnats att
miljö- och byggnämnden ändrar lydelsen i punkt 2 till:
”- Utsläppet av lösningsmedel/VOC får inte överstiga 8,5 ton per år utan att
rening installeras. Reningsanläggningens reningsgrad och tillgänglighet ska
var för sig inte understiga 95 procent.”
Angående intervall för periodisk besiktning har miljö- och byggförvaltningen
föreslagit att det ska ske vartannat år. Verksamhetsutövaren anger att intervallet
bör vara var tredje år. Förvaltningen har ändrat intervallet enligt
verksamhetsutövarens synpunkter med början 2017.
Verksamhetsutövaren anger att redovisning av avfallshantering som lämnats in
är tillräcklig eftersom det i många fall är transportören/motagaren som avgör hur
avfallet tas om hand och att redovisningen i årlig miljörapport bör vara
tillräcklig. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att uppgifterna i avfallsplanen
inte är tillräckliga för att bedöma hur verksamheten arbetar med att hushålla med
råvaror enligt 2 kapitlet 5 § i miljöbalken genom att till exempel återvinna avfall.
Förvaltningen bedömer också att verksamheten behöver se över arbetet med
avfallshantering eftersom det framgått från inspektion och i avfallsplanen som
lämnats in att till exempel oljiga spån/trasor sorteras som brännbart avfall. I
tidigare beslut från 1 januari 2016 har verksamheten meddelats att absorbenter
som använts för absorption av miljöfarliga kemikalier ska hanteras som farligt
avfall.
Verksamhetsutövaren har motsatt sig att göra en energikartläggning enligt det
förslag till beslut som kommunicerats. Förvaltningen bedömer att beslutspunkten
kan tas bort och att verksamhetens arbete med energifrågor kan följas upp
framöver i ordinarie tillsyn.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att följa
försiktighetsmått samt lämna in uppgifter till nämnden.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det finns brister i verksamhetens kännedom om
gällande miljölagstiftning och i verksamhetens egenkontroll. Bolaget har endast
lämnat in redovisning av hur verksamheten uppfyller kraven i förordningen
2013:254 efter att miljö- och byggförvaltningen begärt in detta. Bolaget har
förelagts om att lämna uppgifter och vidta åtgärder genom två förelägganden
2015 och 2016. Bolaget har inte följt dessa. Eftersom det finns två
förelägganden som inte följts och eftersom det är angeläget att reglera
verksamhetens utsläpp av organsiska lösningsmedel samt att vissa punkter i
beslut om försiktighetsmått som meddelades 2010 behöver uppdateras bedömer
förvaltning att det är lämpligt att upphäva tidigare förelägganden och samla de
aktuella punkterna i ett nytt beslut.
Motivering
Utsläpp av VOC bedöms påverka miljömålen frisk luft och giftfri miljö. VOC är
hälso- och miljöfarliga och orsakar bland annat fotokemisk oxidantbildning
(marknära ozon). Marknära ozon orsakar både skador på växter och människors
hälsa. För Kronobergs läns miljömål för frisk luft till 2020 bedöms inte målet för
marknära ozon klaras. Så ser trenden också ut på nationell nivå. Det är därför
viktigt att ta hänsyn till alla utsläpp som bidrar till detta. Eftersom det finns
bostäder i närheten av verksamheten bedöms det särskilt viktigt att kontrollera
och reglera utsläppen av VOC.
Verksamheten omfattas av förordningen om användning av organiska
lösningsmedel (2013:254). Verksamheten bedöms falla under definitionen
annan beläggning, enligt 53 § punkt 8. Bolaget har angett att de väljer att arbeta
med en plan för minskade utsläpp av organiska lösningsmedel enligt 12 § i
förordningen och att verksamheten redan uppfyller kraven eftersom utsläppen
ligger under det beräknade utsläppsmålet och att inga ytterligare åtgärder därför
behöver vitas.
Miljö- och byggnämnden bedömer inte att det är tillräckligt att verksamhetens
utsläpp är lägre än det beräknade utsläppsmålet. Kraven enligt förordningen
(2013:254) anses ange lägsta nivå för utsläpp av VOC men eftersom största
andelen av lösningsmedel som används tillhör de mer skadliga och eftersom att
utsläppen sker med närhet till bostäder bedömer nämnden att det är skäligt att
reglera utsläppen utöver vad som anges i förordningen, dessutom ska bästa
möjliga teknik användas. I dagsläget bedömer nämnden att den största delen av
utsläppen från lackeringen avgår som diffusa utsläpp enligt definition i
förordningen (2013:254), vilket inte kan anses vara bästa möjliga teknik.
Nämnden anser att verksamheten har haft lång tid på sig att utreda olika
alternativ för reningsanläggning.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
När verksamheten reglerades av tillstånd fick bolaget tid att välja hur
lösningsmedelsreduktion ska ske och redovisade då även kostnad för att rena
utsläppen av VOC i reningsanläggning. Därefter fastställdes i villkor att utsläpp
av VOC från verksamheten begränsades till 5 ton per år. Tillståndsmyndigheten
bedömde också att kostnaden för att rena utsläppen var skälig.
Enligt dom från Mark- och miljööversomstolen kan det anses skäligt med en
kostnad på 60-120 kronor per kilo renat VOC, (MÖD M 5062-14). Den lägsta
kostnaden per kilo renat VOC enligt bolagets beräkningar är ungefär 125 kronor.
Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns oklarheter i den utredning som
lämnats in eftersom beräkningar inte gjorts på den förbrukningsnivå som anges i
anmälan samt att beräkning gjorts på att den totala förbrukningen leds till
reningsanläggningen men att bolaget genom utredningen visar att det finns
teknik som kan rena lösningsmedel till en kostnad som får anses skälig utifrån en
avvägning enligt 2 kapitlet 7 § i miljöbalken och med hänvisning till att det är
lösningsmedel med hög prioritet att begränsa som används i verksamheten samt
att bästa möjliga teknik ska användas enligt 2 kapitlet 3 §. Kostnaden enligt
beräkningarna bedöms dessutom vara något överskattad eftersom bolaget utgått
ifrån en lägre årsförbrukning både jämfört med vad som angetts i anmälan och
jämfört med vad den genomsnittliga årsförbrukningen varit sedan anmälan
gjordes. Att bolaget haft lång tid på sig att utreda möjlighet att reducera
utsläppen innebär att verksamheten kunnat bedrivas i flera år utan extra kostnad
för rening.
Miljö- och byggnämndens uppfattning baserat på tillsyn av verksamheten är att
bolaget inte har en fungerande egenkontroll och inte har tillräcklig kännedom
om den miljölagstiftning som verksamheten omfattas av. Det kontrollprogram
som lämnats in behöver uppdateras eftersom en del uppgifter inte längre är
aktuella. Miljö- och byggnämnden förelägger om åtgärder och redovisning av
uppgifter enligt ovanstående beslut för att kunna bedriva tillsyn och för att
Svetruck AB ska visa att de uppfyller kunskapskravet och hänsynsreglerna i
miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att föreläggande enligt ovanstående beslut
ska följas. Otillräcklighet i att följa ovanstående beslut kan medföra att miljöoch byggnämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kontroll
för att visa att verksamheten kan bedrivas utan risk för att skada människors
hälsa och miljön.
Lagstiftning
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana
verkningar, enligt 26 kapitlet 19 § miljöbalken. Samma paragraf anger också att
den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska genom egna
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller
åtgärdens påverkan på miljön. Dessutom ska den som bedriver sådan verksamhet
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen, enligt miljöbalken 26 kapitel 21 §.
Syftet med bestämmelser i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, och
trygga en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska tillämpas så att människors
hälsa och miljön skyddas mot olägenheter och skador från föroreningar eller
annan påverkan. Den biologiska mångfalden ska bevaras och värdefulla naturoch kulturmiljöer ska skyddas och vårdas. Mark, vatten och fysisk miljö ska
hushållas med utifrån ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk
synpunkt. Kretslopp ska uppnås genom återanvändning och återvinning samt
annan hushållning med material, råvaror och energi.
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och vid
tillsyn är enligt 2 kapitlet 1 § miljöbalken alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser
som följer av hänsynsreglerna i kapitel 2 iakttas.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 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,
enligt 2 kapitel 3 § i miljöbalken. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det
finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kapitlet 7 § i ska nyttan med alla
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs vägas mot kostnaderna så
att kraven blir rimliga.
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror
och energi samt utnyttja möjligheterna att minska mängden avfall, minska
mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska de negativa
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
effekterna av avfall och återvinna avfall. Förnybara energikällor ska användas i
första hand enligt 2 kapitlet 5 § miljöbalken.
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den
som yrkesmässigt bedriver verksamhet och som omfattas av anmälnings- eller
tillståndsplikt enligt 9 eller 11-14 kapitlet i miljöbalken.
Egenkontrollförordningen anger i 4§ krav på att dokumentera det organisatoriska
ansvaret för miljöfrågor. I 5 och 6 §§ anges krav på att ha rutiner för att
kontrollera verksamheten och på att bedöma risker med verksamheten. Enligt 7
§ ska det finnas en dokumenterad kemikalieförteckning.
Upplysningar
Miljö- och byggnämnden kan komma att förbjuda verksamhetsutövaren att
fortsätta bedriva delar av verksamheten i det fall att åtgärder och redovisning
inte görs inom föreskriven tid enligt detta föreläggande.
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid utöver
den tid som ingår i ordinarie årsavgift. Timavgiften är 775 kr per hel timme.
Faktura skickas separat.
Skickas till
Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
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