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§ 22
Remiss angående föreskrifter för skyddsområde Rörbäcksnäs
vattentäkt, dnr 2015-981
Miljönämndens beslut
Det bifogade förslaget till Miljönämndens yttrande antas.
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret mottog den 11 maj 2018 en remiss från Länsstyrelsen Dalarna
angående föreskrifter för vattenskyddsområde för Rörbäcksnäs
grundvattentäkt vid Medskogshögen. Ärendet var redan den 3 november
2015 ute på remiss till Miljönämnden men eftersom föreskrifterna genomgått
en större förändring skickas de ut på en ytterligare remissomgång.
Vattenskyddsområdet är uppdelat i fyra zoner, vattentäkt-, primär-,
sekundär- & tertiär skyddszon. Zonerna löper från vattentäkten
huvudsakligen i sydostlig riktning, den primära zonen sträcker sig även
nordväst över väg 1048.
Bedömning
Miljönämndens yttrande bifogas.
Dagens sammanträde
Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att det bifogade förslaget till
Miljönämndens yttrande antas.
Beslutsunderlag
Remiss angående föreskrifter för vattenskyddsområde för Rörbäcksnäs
grundvattentäkt vid Medskogshögen, daterad 2018-05-08
Tjänsteutlåtande daterat 2018-05-23
Förslag till miljönämndens yttrande, daterat 2018-05-22
Bilaga:
Miljönämndens yttrande med dnr M-2015-981-7
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§ 23
Uppdatering av miljönämndens delegationsordning, dnr
2018-510
Miljönämndens beslut
Nuvarande delegationsordningen uppdateras och fastställs enligt
tjänsteutlåtandet.
Beskrivning av ärendet
Den 21 september 2017 beslutade Livsmedelsverket om ändring av
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Beslutet medförde flertalet
ändringar inom ramen för föreskriften. Det är numera obligatoriskt för
dricksvattenproducenter, som omfattas av föreskriften, att upprätta en
faroanalys för vattenverket. Denna analys ska även ligga till grund för
undersökningsprogrammet och parametrarna i denna.
Av 12 § SLVFS 2001:30 framgår det att kontrollmyndigheten ska fastställa
den framtagna faroanalysen och undersökningsprogrammet. Beslutet om att
fastställa detta gäller i max fem år.
I Malung-Sälens kommun finns 72 stycken registrerade vattenverk, varav
alla behöver inkomma med en faroanalys som ska fastställas av nämnden.
Bedömning
Miljökontoret bedömer att fastställandet av faroanalys och
undersökningsprogam är på en sådan nivå att beslut bör tas på
tjänstemannanivå. Enskilda ärenden av principiell vikt bör, enligt nuvarande
delegationsordning, trots delegation tas av nämnden.
Dagens sammanträde
Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Tillägg till delegationsordning daterat 2018-05-30
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§ 24
Sanering på fastigheten Östra Tandö x:xx, dnr 2017-482
Miljönämndens beslut
Malungs Elnät AB med org. nr 556527-4817 föreläggs att vidta följande
åtgärder med anledning av påträffad förorening på fastigheten Östra Tandö
7:11
1. Den påträffade föroreningen ska avhjälpas på ett miljömässigt lämpligt
sätt. Detta ska ske så snart som möjligt dock senast 2 november 2018.
Sanering ska ske oavsett om Malungs Elnät AB har tagit över marken eller
inte.
2. Avhjälpandeåtgärden ska anmälas till miljökontoret senast sex veckor
innan arbetena påbörjas, då prövas bl.a. till vilken nivå sanering ska ske.
Anmälan ska göras vid blanketten Anmälan om efterbehandling av
förorenat område som finns på Malung-Sälens kommuns hemsida.
3. För att förhindra att ytterligare förorening sker ska stolparna i framtiden
förvaras skyddade från nederbörd på hårdgjord yta.
4. Punkt 3 ska genomföras senast 30 augusti 2018.
Laghänvisning:
Detta beslut fattas med stöd av 26 kapitlet 9 § Miljöbalken och Miljönämndens
delegationsordning, samt:
Punkt 1: 10 kap 1, 2 §§ och 2 kap 3 § Miljöbalken
Punkt 2: 26 kap 21 § och 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Punkt 3-4: 2 kap 3 § Miljöbalken
_______________________________________________________________________
För besvärshänvisning (hur man överklagar), se sista sidan.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 har Miljökontoret, Malung-Sälens kommun påbörjat tillsyn av
potentiellt förorenade områden som finns i kommunen. Ett av dessa
områden som är identifierade av Länsstyrelsen Dalarnas Län är upplaget
med kreosotimpregnerade stolpar på fastigheten Östra Tandö x:xx.
Representant från Miljökontoret (xx xx) gjorde därför ett platsbesök på
området den 27 april 2017. På platsen kunde det konstateras att där låg ett
stort antal stolpar direkt på marken eller uppe på stålbalkar. Stolparna var
helt utan skydd mot väder och vind och området bestod enbart av en
grusplan utan hårdgjorda ytor. En stark lukt av kreosot låg över området och
det syntes tydliga ränder i gruset där det droppat kreosot från stolparna ned
på marken.
Efter platsbesöket tog miljökontoret kontakt med verksamhetsutövaren;
Malungs Elnät AB. Miljökontoret meddelade att de behöver undersöka
området så att inte en förorening av marken har skett och undersöka en
bättre förvaring av stolparna. Miljökontoret meddelade också att till att börja
med bör en provtagningsplan för området tas fram. Detta bör göras inom kort
för att undersökning ska ske innan vintern kommer. Kontaktpersonen på
Malungs Elnät AB, xx xx bad då om en skrivelse från miljökontoret där det
stod angivet vilket ansvar och vad som behövde göras.
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Den 12 maj 2017 skickade Miljökontoret en sådan skrivelse för yttrande till
Malungs Elnät AB. Kontakt togs sedan av xx xx, vd Malungs Elnät AB som
förklarade att de ville reda ut ägarförhållandena på fastigheten innan
provtagning görs. Miljökontoret meddelade att undersökning kan göras
oavsett ägare men att så länge provtagning sker innan vintern går det bra.
Malungs Elnät AB lovar att återkomma med provtagningsplan under
sommaren.
Den 1 november 2017 inkom Malungs Elnät AB med en provtagningsplan
över området som omfattade jordprover i ytlig jord. Miljönämnden lämnade
synpunkter på provtagningsplanen och sedermera genomfördes
provtagning den 14 november 2017. Provresultaten visar att halterna i vissa
provpunkter för PAH-L,M och H överstiger de generella riktvärdena för
förorenad mark med avseende på Mindre känslig markanvändning samt att
halterna för Arsenik överstiger de generella riktvärdena för Känslig mark i
vissa provpunkter. I riskbedömningen som gjorts baserat på provresultaten
anser markkonsulten att risken för att människors hälsa ska försämras till
följd av föroreningarna är liten och att även spridningsförutsättningarna är
små. Mot bakgrund av detta anser markkonsulten att inga åtgärder behövs i
nuläget då verksamheten fortfarande pågår. Däremot om verksamheten
avses läggas ned bör åtgärder genomföras.
Ett förslag till beslut om att Malungs Elnät AB måste genomföra en sanering
skickades ut för yttrande den 4 april 2018. Den 19 april inkom Malungs Elnät
AB med ett yttrande via mail där de säger att de inte rett ut ägarförhållandena
på platsen och därför inte vet när de kan sanera. De nämnde också att de
inte anser att området behöver stängslas in.
Bedömning
Miljönämnden gör en annorlunda bedömning än Malungs elnäts konsult gör.
Nämnden anser att eftersom till exempel grundvattnet inte är provtaget på
fastigheten är det svårt att beräkna spridningsförutsättningarna. Kreosot är
generellt sett inte så spridningsbenäget men det kan ändå inte uteslutas att
föroreningen kan sprida sig till exempel via grundvattnet eller i djupled i
marken. Eftersom området är placerat relativt nära Västerdalälven med
genomsläppliga jordarter och området i övrigt består av naturmark (förutom
österut där väg 66 går) är det av stor vikt att marken inte förorenas
ytterligare.
Då halter har kunnat konstateras över MKM (Mindre känslig mark) redan vid
denna provtagning innebär detta att det rör sig om en föroreningsskada
enligt 10 kap 1 § Miljöbalken. En sådan föroreningsskada innebär att det
kommer att krävas en sanering på området så snart det bedöms
miljömässigt motiverat. Det är enligt 10 kap 2 § Miljöbalken den som har
orsakat föroreningen, i det här fallet Malungs Elnät AB, ansvar att avhjälpa
denna. Eftersom förvaringen på området troligtvis kommer att fortgå kommer
heller inte halterna att minska desto längre verksamheten pågår, snarare
tvärtom. 10 kap i Miljöbalken är tillämpligt oavsett om den som har förorenat
en plats är ägare till marken eller inte. Således får sanering enligt 10 kap
Miljöbalken göras även om Malungs Elnät AB inte har tagit över marken så
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länge det bedöms motiverat. Det ska också nämnas att Malungs Elnät AB
har haft över ett år på sig att reda ut ägarförhållandena på fastigheten då
Miljönämnden uppmärksammade bolaget redan i maj 2017 om den
potentiella föroreningen.
Om nuvarande fastighetsägare har invändningar mot att Malungs Elnät
genomför sanering kan Malungs Elnät AB kontakta tillsynsmyndigheten för
hjälp med tillträde till marken.
Den nuvarande förvaringen kan inte anses vara ändamålsenlig då det är
uppenbart att den lett till en försämring av markmiljön i området. De allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken (2 kap 2-3 §§) anger att varje
verksamhetsutövare ska se till att verksamheten inte utgör en risk för
människors hälsa och miljön genom att vidta de försiktighetsmått och
åtgärder som behövs för detta. För att förhindra att ytterligare olägenheter
inte uppstår kommer Malungs Elnät AB behöva se över förvaringen av
stolparna och i se till att dessa förvaras på ett sätt som förhindrar utlakning
(se beslutspunkt 3 och 4).
Sammanfattningsvis gör nämnden bedömningen att en sanering behöver
ske redan nu för att inte riskera att sprida eller öka föroreningarna ytterligare.
Likaså finns det en risk att föroreningen låses in om försiktighetsåtgärder i
form av en hårdgjord yta anläggs på området. Om detta sker kommer en
eventuell framtida sanering att både bli mer komplicerad och även
fördyrande. Nämnden anser det därför miljömässigt motiverat att, enligt
miljöbalkens 10 kap 4 §, ställa krav på en sanering av området under 2018
för att förhindra ytterligare spridning av föroreningarna och en fördyrning av
avhjälpandet. Att Malungs Elnät AB inte är ägare till marken saknar i nuläget
betydelse då miljöbalkens 10 kap inte tar hänsyn till detta.
Information
Innan en sanering sker prövas förfarandet i en ”anmälan om
avhjälpandeåtgärd”, vilken görs till Miljönämnden. Där fastställer
Miljönämnden till vilken nivå (vilka halter) saneringen ska ske.
En handläggningsavgift om 1045 kr per timme enligt kommunfullmäktiges
beslut 2014 § 65 och miljönämndens indexuppräkning 2017 § 52 tas ut av
tillsynsmyndigheten för handläggning av ärendet. Separat beslut om faktura
kommer att skickas ut efter att anmälan gjorts och arbetena genomförts. Om
ärendet drar ut på tiden kan delfakturering ske.
Aktuellt miljömål
Detta beslut bidrar till att uppnå miljömålet Giftfri miljö och Grundvatten av
god kvalitet.
Dagens sammanträde
Verksamhetsledaren redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag till beslut.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljönämnden

2018-05-30

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-05-16
Beslutet kan överklagas
Miljönämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Dalarnas län.
Överklagandet skall vara skriftligt och adresseras till Miljökontoret, Box 14,
782 21 Malung, alternativt till miljokontoret@malung-salen.se. Skrivelsen
skall vara Miljökontoret tillhanda senast tre veckor efter det att Ni har tagit del
av beslutet. I skrivelsen ska det anges vilket beslut som överklagas, samt
vilken ändring av beslutet som begärs.
Beslutet skickas till
Malungs Elnät AB
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§ 25
Verksamhetsuppföljning januari-april: ekonomisk uppföljning
(inlämnad 15/5), dnr 2018-45
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nämnden ska vid sammanträde få information om det aktuella ekonomiska
läget i enlighet med antagen styrmodell för Malung- Sälens kommun.
Månadsuppföljningar görs vid fem tillfällen per år (mars, april, augusti,
oktober, november). Tertialrapport görs för utfallet I april och delårsbokslut
görs för utfallet i augusti varje år och innehåller även årsprognoser.
Kommunens bokslut görs under januari månad.
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2018-05-21
Månadsprognos utfall april 2018
Ekonomisk redovisning utfall april 2018
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§ 26
Verksamhetsuppföljning januari- april: tillsynsuppföljning, dnr
2018-437
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Utförda och planerade kontroller inom livsmedel, dricksvatten, hälsoskydd
och miljöskydd redovisas.
Dagens sammanträde
Verksamhetsledaren redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08
Bilaga
Redovisning av Miljönämndens planerade tillsyn: Delårsrapport, jan-april
2018
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§ 27
Anmälan av delegationsbeslut
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden tar del av beslut fattade på delegation under tiden 2018-04-11
-- 2018-05-20.
Delegationsbeslut redovisas i bilaga.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut fattade 2018-04-11 – 2018-05-20
Bilaga
Delegationsbeslut
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§ 28
Information från förvaltningen

Justerare

-

Information om energitillsyn, miljö- och livsmedelsinspektören informerar

-

Personal, verksamhetsledaren informerar

-

Prioritering hälsoskyddstillsyn, verksamhetsledaren informerar

-

Budgetäskande 2019, information från senaste BAS-gruppen,
förvaltningschefen informerar

-

GDPR, ny dataskyddslagstiftning, sekreteraren informerar
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§ 29
Utnämnande av dataskyddsombud för Miljönämnden, dnr
2018-487
Miljönämndens beslut
Titti Hedin Kvick utnämnds till dataskyddsombud för miljönämnden.
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Den
ersätter personuppgiftslagen och gäller direkt som lag i alla EU´s
medlemsstater. Den innebär bland annat ökade rättigheter för den
registrerade och utökade krav på öppenhet hos den som behandlar
personuppgifter. Detta innebär att den vars personuppgifter behandlas har
rätt att få information om detta när hans eller hennes uppgifter samlas in
samt när den registrerade annars begär det. Särskild information ska också
ges till den registrerade vid en personuppgiftsincident (till exempel ett
dataintrång eller liknande).
Informationen ska tillhandahållas på ett tydligt och enkelt språk och ska
bland annat innehålla kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och
dataskyddsombudet, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet
med behandlingen.
Varje nämnd/styrelse är ansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom sitt verksamhetsområde och ska enligt Artikel 37, punkt 1, i
Dataskyddsförordningen utnämna ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet har en kontrollerande och rådgivande funktion och ska
som minst ha följande uppgifter
- att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige och de anställda
- att dokumentera hur organisationen behandlar personuppgifter och
övervaka
efterlevnaden av Dataskyddsförordningen
- att på begäran ge råd om konsekvensbedömningar vid hanteringar av
särskilt
känsliga personuppgifter enligt Artikel 35, punkt 7
- att vara kontaktperson för de registrerade och de anställda inom
organisationen
- att vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten
- att samarbeta med tillsynsmyndigheten vid exempelvis inspektioner
Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2018 att utnämna Titti Hedin Kvick
till dataskyddsombud för kommunstyrelsen samt att rekommendera samtliga
nämnder att utnämna Titti Hedin Kvick till sitt dataskyddsombud. Titti Hedin
Kvick arbetar vid nämndkansliet i Malung-Sälens kommun och genomgår
utbildning för uppdraget.
Bedömning
Titti Hedin Kvick arbetar vid nämndkansliet i Malung-Sälens kommun och
genomgår utbildning för uppdraget. Ur både kompetens och kvalitetsaspekt
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bedöms det lämpligt att utnämna Titti Hedin Kvick till Miljönämndens
dataskyddsombud.
Dagens sammanträde
Ärendet redogörs för.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-05-23
Beslutet skickas till
Utsett dataskyddsombud
Kommunchef
Kanslichef
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§ 30
Meddelanden
- Överklagan av MMD:s beslut, angående Stötens avloppsreningsverk, dnr
2013-117-24.
- Svar på ”internremiss” för nya renhållningsföreskrifter, dnr 2018-465-2.
- Yttrande angående remiss från Länsstyrelsen: villkorsändring Malungs
deponi, dnr 2018-302-5.
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