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BMN § 20 

Utbildning om miljöbalken och plan- och bygglagen 

Lena-Britt Björklund, förvaltningschet~ och Elaine Larsson, miljöchef spelar upp 
två informationsfilmer från Boverket om miljöbalken samt plan- och bygglagen. 

Dagens utbildning fokuserar på en fördjupning av byggnadsnämndens roller och 
uppgifter. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2019-03-27 

DNR B 29/2019 

Utredningsplan angående effektivare Räddningstjänst 

Sammanfattning 

Sid 4 

Christian Hall berg, Räddningschef redovisar en utredningsp\an om effektivare 
Räddningstjänst som han fick i uppdrag av nämnden. 

Målsättning för utredningen ska ligga till grund för ett nytt handlingsprogram 
LSO och även för förändringar i andra styrande dokument för räddningstjänsten . 

Kontakt med andra Räddningstjänster sker i april och efter de första mötena 
identifieras utfallet och hur kommande kontakt kan se ut i fortsättningen. 
Målsättningen är att både personal och politiker ges möjlighet till studiebesök 
under perioden, beroende på hur utfallet ser ut. 

Utredningen beräknas vara klar vecka 46 och kommer att presenteras till 
nämnden. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 
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Månadsrapport per 2019-02-28 

Sammanfattning 
Tabellen nedan visar årsprognosen för bygg- och miljöförvaltningen per den 28/2 . 
Bygg- och miljöförvaltningen redovisar en prognos för helåret i nivå med budget. 

6000 Bygg- och Miljönämnd 212 212 0 
Summa Nämnd 212 212 0 
6100 Miljöenheten 2 926 2 926 0 
6110 Livsmedel -305 -305 0 
6111 Hälsoskydd -63 -63 0 
6112 Miljöskydd -385 -385 0 
6113 Enskilda avlopp -833 -833 0 
6114 Värmepumpar -52 -52 0 
6115 Renhållning -20 -20 0 
6116 Miljöövervakning 20 20 0 
Summa Miljö 1288 1288 0 
6200 Bygg o Plan gemensam 1935 1935 0 
6210 Bygg -400 -400 0 
6211 Plan -150 -150 0 
6212 MBK -20 -20 0 
6213 GIS 270 270 0 
Summa Bygg 1635 1635 0 
6310 Förebyggande räddningstjänst -130 -130 0 
6311 Operativ räddningstjänst 500 500 0 
6312 Efterföljande åtgärder räddning 8 8 0 
6313 Övergripande Räddningstjänst 11400 11400 0 
6314 Övrig räddningstjänst -735 -735 0 
Summa Räddningstjänst 11043 11043 0 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12 

Förslag till beslut 
• Bygg- och miljönämnden godkänner Månadsrapport per 2019-02-28 . 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Månadsrapport per 2019-02-28 godkänns. 

Uldragsbeslyrkande 
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Beslut om försiktighetsmått vid utsläpp av avloppsvatten från 
Gäsene mejeri 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av Gäsene Mejeris verksamhet, då 
den enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet. Under de senaste åren 
har det varit problem med utsläpp av syreförbrukande ämnen (BOD7) till avloppsvatt
net som leds till Annelunds avloppsreningsverk. Förvaltningen har på delegation vid 
två tillfällen förelagt mejeriet om försiktighetsmått avseende provtagning och maxi
mala utsläpp av BOD. Det senaste beslutet gällde ett maximalt utsläpp på 45 ton 
BOD7 per år under perioden 2018.04.01 - 2019.03-31. Enligt den information som 
förvaltningen fått från Herrljunga Vatten AB så är prognosen att utsläppen för peri
oden kommer att överstiga 45 ton BOD7 per år. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-11 
Miljöbalken 2 kap 2, 3 och 6 §§. 
Allmänna bestämmelser för vatten och avloppstjänster (ABVA07) 
Dom: Mark och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt Mål nr M 14-15 
Miljöbalken 26 kap 14 § 
Lag (1985 :206) om vite 3 § 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Bygg- och miljönämnden förelägger Gäsene Mejeriförening (764000-0654) om att 
följa följande försiktighetsmått: 

1. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 får utsläppsmängder motsvarande 
maximalt 45 ton BOD7/år som riktvärde släppas ut från Gäsene Mejeris av
loppsvatten till Annelunds avloppsreningsverk. 

2. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 ska Gäsene Mejeri ta ut och ana
lysera dygnsprover på BOD7, COD, totalfosfor, kväve, konduktivitet och pH 
på utgående vatten från mejeriet. Proverna ska tas ut två gånger per månad. 
Dygnsproverna ska tas enligt NFS 2016:6 2, 13, 15, 16, 17 §§. 

3. Gäsene Mejeri ska fortsätta att utreda möjliga åtgärder för att reducera innehål
let av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Utredningen ska redovisas 
till bygg- och miljönämnden senast 31 augusti 2019. Redovisningen ska om
fatta de tekniska och ekonomiska möjligheterna att reducera utsläppsmängder
na till stadigvarande vara maximalt 35 ton BOD7/år. 

4. Punkt 1 förenas med ett vite om 200 000 kronor vid överträdelse. Eventuell 
överträdelse bedöms enligt den provtagning som sker enligt punkt 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

I ,., ......... " .. 
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Fortsättning BMN § 23 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Gäsene Mejeriförening (764000-0654) föreläggs om att följa följande försiktig

hetsmått: 
1. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 får utsläppsmängder mot

svarande maximalt 45 ton BOD7 /år som riktvärde släppas ut från Gäsene 
Mejeris avloppsvatten till Annelunds avloppsreningsverk. 

2. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 ska Gäsene Mejeri ta ut och 
analysera dygnsprover på BOD7, COD, totalfosfor, kväve, konduktivitet 
och pH på utgående vatten från mejeriet. Proverna ska tas ut två gånger 
per månad. Dygnsprovema ska tas enligt NFS 2016:6 2, 13, 15, 16, 17 §§. 

3. Gäsene Mejeri ska fortsätta att utreda möjliga åtgärder för att reducera 
innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Utredningen 
ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 31 augusti 2019. Redo
visningen ska omfatta de tekniska och ekonomiska möjligheterna att redu
cera utsläppsmängdema till stadigvarande vara maximalt 35 ton 8007/år. 

4. Punkt 1 förenas med ett vite om 200 000 kronor vid överträdelse. Even
tuell överträdelse bedöms enligt den provtagning som sker enligt punkt 2 
(bilaga 1, BMN § 2312019-03-27). 

Ex11cdicn1s till : Gäscnc Mejeriförening 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om detaljplan, Industriområde Ölltorp, del av VRETA 13:1 
m.fl. 

Sammanfattning 
För att möta en ökad efterfrågan på industrimark föreslås del av V reta 13: 1 mfl plan
läggas för industri/verksamhetsområde. Öltorps industriområde är beläget ca 2 km från 
Herrljunga centrum med bra kommunikation och närhet till service. 

Ny mark för verksamhetsområde planläggs tillsammans med nuvarande industriom
råde. Planområdets storlek är ca 20 Ha. Ny mark för verksamhetsområde är ca 8 Ha. 

Enligt planförslaget tas obebyggd jordbruksmark norr om Herrljunga tätort i anspråk 
för utbyggnad av verksamhetsområdet Ölltorp. Området är utpekat i kommunens 
översiktsplan som utveckling verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-19 
Karta med planområde 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för Industriområde 
Ölltorp, del av VRETA 13:1 m.fl . 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Plan Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för Industriområde 

Ölltorp, del av VRETA 13:1 m.fl. 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning DNR 

Fastighetsreglering- Molla 6:2, 6:5 och 6:7 B 02/2019 

2 Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner under våren 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Postlista B 
2019:3 

Sid 9 
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Anmälan av delegationsbeslut under tidsperioden 
2019-02-13 - 2019-03-13 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

Nr Delegeringsbeslut 

2 

2 

Mi(jöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-02-13 - 2019-03-13 

Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-02-13 - 2019-03-13 

Räddningstjänsten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-02-13 - 2019-03-13 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

I , ............ '" .. 

DNR 

Lista på delegations beslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och 111 i ljöförvaltn ingen, 
räddningstjänsten, Herrljunga. 
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Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27 

HERRLJUNGA KOMMUN 
Bygg- och miljönämnd 

M 650/15 

Gäsene Mejeriförening 
Alingsåsvägen 32 
524 41 LJUNG 

BMN § 23 

BESLUT OM FÖRSIKTIGHETSMÅTT VID UTSLÄPP AV 
VATTEN TILL AVLOPPSRENINGSVERK 

Verksam hetsutövare: Gäsene Mejeriförening 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden förelägger Gäsene Mejeriförening (764000-0654) 
om att följa följande försiktighetsmått: 

I. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 får utsläppsmängder 
motsvarande maximalt 45 ton 8001/år som riktvärde släppas ut från 
Gäsene Mejeris avloppsvatten till Annelunds avloppsreningsverk. 

2. Under perioden l april 2019 till 31mars2020 ska Gäsene Mejeri ta 
ut och analysera dygnsprover på 8001, COO, totalfosfor, kväve, 
konduktivitet och pH på utgående vatten från mejeriet. Proverna ska 
tas ut två gånger per månad. Oygnsproverna ska tas enligt NFS 
2016:6 2, 13, 15, 16, 17 §§. 

3. Gäsene Mejeri ska fortsätta att utreda möjliga åtgärder för att 
reducera innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. 
Utredningen ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 31 
augusti 2019. Redovisningen ska omfatta de tekniska och 
ekonomiska möjligheterna att reducera utsläppsmängderna till 
stadigvarande vara maximalt 35 ton 8007/år. 

Punkt I förenas med ett vite om 200 000 kronor vid överträdelse. Eventuell 
överträdelse bedöms enligt den provtagning som sker enligt punkt 2. 

MOTIVERING 
Verksamheter som riskerar att påverka miljön ska, så långt det inte är 
orimligt, vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka att 
verksamheten medför olägenhet för miljön (Miljöbalken 2 kap 3 och 6 §§). 
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Annelunds reningsverk har tillstånd från Länsstyrelsen att ta emot 350 kg BOD 
per dygn. Vattentjänstlagen säger även i: 
21 §En fastighetsägare får inte använda en allmän va- anläggning på ett sätt som 
innebär: 
I. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på 
ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada el ler 
olägenhet, 
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen 
och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan 
författning eller avtal, eller 
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan. 

22 §Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som 
i övrigt råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen 
träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för användningen av va
anläggningen . 

Enligt allmänna bestämmelserna för vatten och avloppstjänster (ABVA07) har 
huvudmannen ingen skyldighet att ta emot avloppsvatten som skiljer sig avsevärt 
mot hushållsspillvatten. Avloppsreningsverket är i första hand till för 
hushållsspillvatten varför industrier behöver säkerställa att utsläppen är på en 
sådan nivå att de inte påverkar tillstånd, lagar och regelverk. 

Huvudmannen för reningsverket och Mejeriet fastställer maxi111ala 
utsläppsnivåer so111 mäts i maximal koncentration, men avtalet mellan VA
huvudrnannen och mejeriet saknar självständig betydelse då 
försiktighetsmåtten enligt 111iljöbalken fastställs (Mark och 111iljödo111stolen, 
Vänersborgs Tingsrätt Mål nr M 14-15). 

Punkt 1 - Max 45 ton BOD7/år 
Beslutets första punkt begränsar utsläpp av 8007 till det kommunala 
avloppsreningsverket under perioden 1 april 2019 till 31 111ars 2020. 
Utsläppsnivån har fastställt utifrån en jämförelse med tre andra mejerier av 
ungefär samma storlek som Gäsene Mejeri (C-nivå). 

Punkt 2 - Provtagning 
Punkten innebär att åtta veckoprover ska tas ut under en två månader lång 
period. Syftet är att få en tydligare bild av utsläppens nivå och variation. 
Punkten motiveras av Miljöbalkens 2 kap 2 §som anger att 
verksamhetsutövare skall skaffa sig den kunskap som behövs med hämyn till 
verkrnmhetens eller åtgärdens art och omfattningfor att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Kravet på åtta veckoprover 
under en period på två månader innebär en uppskattad kostnad på ungefär 
8 000: -. Kostnaden bedöms vara rimlig i förhållande till nyttan, enligt 
miljöbalkens 2 kapitel 6 §. 
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Punkt 3 - Utredning avseende reningsanläggning 
Punkten innebär att mejeriet ska fot1sätta att utreda möjligheterna att 
reducera innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Det 
innebär i praktiken sannolikt en utredning om att bygga en egen för
reningsanläggning som processvattnet passerar igenom innan det släpps till 
det kommunala ledningsnätet. Punkten motiveras med miljöbalkens 2 
kapitel 3 § som anger att alla yrkesmässiga verksamheter som riskerar att 
påverka miljön ska användas bästa möjliga teknik, så långt det är rimligt. 
För att miljöenheten ska kunna ta ställning till de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna att reducera utsläppsmängderna till maximalt 35 ton BOD1/år, 
krävs att verksamheten själva gör en utredning och redovisar den. 

Utredningsnivån max 35 ton BOD1/år bygger på Vänersborgs tingsrätts 
beslut, Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr M 14- 15. Där fastställs att 
det är rimligt att ett annat mejeri utreder en reningsanläggning som når upp 
till utsläpp motsvarande max 20 ton BOD1/år. Mejeriet som är aktuellt i 
domen väger in ungefär hälften så mycket mjölk som Gäsene mejeri . Därför 
bedöms nivån för utredning om max 35 ton BOD1/år vara rimlig. 

Vitesbeloppet 
Enligt miljöbalkens 26 kapitel 14§ får ett beslut om föreläggande eller förbud 
förenas med vite. Eftersom föreläggandet för perioden 1 april 2018 till 31 mars 
2019 inte har följts fullt ut, bedömer nämnden att detta beslutet ska förenas med 
ett vite. 

Enligt 3 § i Lag (1985 :206) om vite ska beloppet fastställas till vad som kan 
antas förmå verksamhetsutövaren att följa föreläggandet. För att motivera 
verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa utsläpp av BOD till 
kommunens avloppsreningsverk bedömer Bygg- och miljönämnden att 
200 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp. Bedömningen är att vitet 
motsvarar ungefär 10 % av kostnaden för ett sk flotationsreningsverk, vilket 
är den rening som många mejerier av liknande storlek använder sig av. Ett 
sådant vite bedöms vara kännbart för företaget och kan därför motivera till 
att prioritera ytterligare åtgärder för rening av avloppsvattnet. 

BAKGRUND 
Gäsene mejeri är en ekonomisk förening som idag ägs av totalt 28 bönder. 
Mejeriet startades 1930 och har sedan dess byggts ut i omgångar. 
Hushållsost är den huvudsakliga produkten och produktionen har ökat 
kraftigt under de senaste åren. Ar 2006 var produktionen 1 480 ton ost och 
under 2018 var produktionen 2 437 ton ost. Ungefär 26 000 ton mjölk vägs 
in varje år. Under 2019 räknar företagsledningen med en produktionsökning 
av I 4 % jämfört med 2018. 

200 I skickade Mejeriföreningen in en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
eftersom mängden invägd mjölk översteg gränsen för anmälningsplikt av 
miljöfarlig verksamhet, dvs. mer än 500 ton per år. Bygg- och 
miljönämnden svarade med ett beslut om att anmälan inte föranleder något 
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beslut om föreläggande med försiktighetsmått eller förbud. Miljöenheten i 
Herrljunga kommun har sedan dess bedrivit regelbunden tillsyn över Gäsene 
Mejeri. Under de senaste åren har det framkommit att det finns problem 
med utsläpp till det kommunala reningsverket. 

VA-huvudmannen har regelbundet rapporterat till Miljöenheten att det 
förekommit frekventa höga punktutsläpp av mjölk, vassle och/eller saltlake. 
Utsläppen har lett till stora problem i reningsverket som lett till kraftigt 
försämrade utsläppsnivåer från det kommunala verket som varat under 
ungefär två veckor innan reningsverket återfått sin funktion. 

2017-03-20 förelade miljöenheten Gäsene Mejeri AB att under perioden 
I april 20 I 7 till 31 mars 2018 vidta åtgärder så att maximalt 75 ton BOD7 
släpps ut till Annelunds avloppsreningsverk under perioden. 

2017-11-22 förelade miljöenheten Gäsene Mejeri AB att under perioden 
1 apri I 2018 ti Il 31 mars 2019 vidta åtgärder så att maximalt 45 ton BOD7 
släpps ut ti Il Annelunds avloppsreningsverk under perioden. 
Gäsene Mejeri arbetar med stöd av Herrljunga Vatten för att vidta åtgärder 
inom produktionen vilket har reducerat utsläppen av BOD7 . 

Föreläggandet för perioden 2018-2019 där försiktighetsmått på utsläpp av 
maximalt 45 ton BOD7 per år var angivit har inte följts av mejeriet. 2019-03-12 
framkom av Herrljunga Vattens uppgifter att företaget släppt ut 67 ton BOD7/år 
från 1april2018 fram till 2019-03-12. Även med antagandet att mejeriet skulle ha 
maximalt 90 m3/dygn i flöde skulle ändå resultatet landa på utsläpp av 54 ton 
BOD1/år. Istället för att ange försiktighetsmått på maximalt utsläpp av 35 ton 
BOD1 per år för perioden 2019-2020 så blir även denna perioden med 
försiktighetsmått på utsläpp av maximalt 45 ton BOD1 per år. För att säkerställa 
att detta följs så kopplas ett vite till försiktighetsmåttet. 

Målsättningen är dock att komma ner i utsläpp av maximalt 35 ton BOD1/år. 

KOMMUNICERING 
2019-03-12 kommunicerades uppgifterna som I igger till grund för beslutet 
muntligt via telefon med Gäsene mejeriförening, Ove Rydberg. Synpunkt 
framkom om att avloppsmätningen visar felaktigt utgående flöde (visar 
högre utgående vattenflöde än ingående vattenflöde). Information 0111 att en 
gränstank har installerats och startats framkom också vid telefonsamtalet. 
Till detta beslut kopplas ett vite. Något övrigt nytt i ärendet har inte 
ti 11kom111 it. 

UPPLYSNINGAR 
Beslutet träder ikraft tre veckor efter att ni har mottagit det. Beslutet kan 
överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar. 

-~ 



Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27 

Innan detta föreläggande löper ut har miljöenheten för avsikt att besluta 0111 

nya försiktighetsmått med förslag om maximalt utsläpp på 35 ton 8007/år, 
som börjar gälla från och med I april 2020 och fram åt. 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Kopia till: 
Akten 

Bilaga: 
Hur man överklagar 


