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§ 31
Tillsyn utifrån kommunens beredskapsplaner för dricksvatten,
dnr M-2018-423
Miljönämnden informerar
1. Miljönämnden lämnar tidsplanen utan erinran med hänseende på
punkterna ”Handlingsplan mot sabotage” samt Risk- och
sårbarhetsanalys.
2. Miljönämnden har inget att erinra avseende förslaget när HACCP rutinen
för verk ska upprättas/uppdateras. Dock är en dricksvattenproducent
skyldig enligt dricksvattenföreskrifterna att inkomma med faroanalyser
för fastställande av kontrollmyndigheten. Separata ärenden kommer
drivas av nämnden för att säkerställa att underlaget inkommer för varje
vattenverk.
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret genomförde den 19 mars 2018 ett tillsynsmöte med Vatten &
Avfall i Malung-Sälen AB, med syftet att gå igenom tidsperspektivet för
handlingsplanen mot hot och sabotage. Denna plan har stöd utifrån 7 §
Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13).
Föreskriften gäller för vattenverk med en produktion av dricksvatten till mer
än 2 000 personer, som årsmedelvärde.
Vid tillsynsmötet åtog sig VAMAS att senast den 30 april inkomma med en
tidsplan för när de senast avsåg att upprätta en handlingsplan i enlighet med
föreskriften.
Den 30 april inkom VAMAS med en tidsplan för bl.a. handlingsplan mot
sabotage, risk och sårbarhetsanalys (RSA) samt HACCP. I skrivelsen
framhäver VAMAS att de avser utnyttja samordningsvinster i så lång
utstreckning som möjligt. I skrivelsen redovisas två alternativa tidsplaner.
Tidsplan 1:
1.
2.
3.
4.

2018 – HACCP för verk som saknar HACCP
2019 – RSA för mindre verk och Digernäs, Utsjö & Tandådalen
2020 – ”Handlingsplan mot sabotage”
2020 – Uppdatering av HACCP för verk med HACCP

Tidsplan 2:
1.
2.
3.
4.

2018 – HACCP för verk som saknar HACCP
2019 – RSA för mindre verk och Digernäs, Utsjö & Tandådalen
2020 – Uppdatering HACCP för verk med HACCP
2020 – ”Handlingsplan mot sabotage”

VAMAS uppger att resultatet från RSA kommer styra vad som prioriteras
mellan handlingsplan mot sabotage och uppdatering av HACCP.
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Bedömning
Kravet på att ha en upprättad handlingsplan härstammar från 7 §
Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13). Av
paragrafen framgår det att den som producerar dricksvatten ska upprätta en
handlingsplan för hur sabotage och annan skadegörelse riktad mot
vattenverk och distributionsanläggningar kan upptäckas och
skadeverkningar avhjälpas. Föreskriften trädde i kraft samma dag som den
utgick från trycket. Vidare framgår det att åtgärderna som avses i föreskriften
bl.a. 7 § skulle vara genomförda senast den 1 januari 2011.
Även om handlingsplanen skulle ha varit upprättad sedan 2011 anser
miljönämnden att det bör ges tid för att genomarbeta planen. Men det är av
vikt att det sker så snart som möjligt.
Avseende HACCP så har nämnden inget emot att VAMAS uppdaterar dessa
i den takt de anser lämpligt för att uppfylla kravet om HACCP. Dock anser
nämnden att VAMAS ska inkomma med faroanalyser i enlighet med 12 §
SLVFS 2001:30 för fastställande av kontrollmyndigheten. Dessa ska
inkomma för varje vattenverk som VAMAS har ansvar att producera
dricksvatten ifrån. Utöver faroanalyserna ska även förslag till
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och
frekvens inlämnas för fastställande. För att förtydliga detta kommer nämnden
att bedriva ärenden separat för varje enskilt objekt.
Dagens sammanträde
Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag till skrivelse.
Beslutsunderlag
Miljökontorets skrivelse daterad 2018-06-13
Skrivelse – inkommen tidsplan för åtgärder, dnr M-2018-423-2
Komplettering – inkommen komplettering, dnr M-2018-423-4
Skickas till
Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)
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§ 32
Tandådalens avloppsreningsverk - uppfyllande av
avloppsdirektivet, dnr M-2018-123
Miljönämndens beslut
1. Miljönämnden lämnar redovisad tidsplan för åtgärder utan erinran.
2. Redovisade försiktighetsmått som vidtas under tiden för åtgärderna för
Tandådalens reningsverk lämnas utan erinran av miljönämnden.
Miljönämnden informerar
a) Det är av vikt att VAMAS genomför åtgärderna snarast. Förseningar kan
leda efterverkningar inom ramen för det överträdelseärende som
EU-kommissionen driver mot Sverige.
b) Innan Tandådalens reningsverk har lagts ned ska verksamhetsutövaren
sträva emot att allt spillvatten som uppkommer i Tandådalen förs över till
Sälfjället för rening.
Laghänvisning:
Punkt 1: 1 kap. 1 § & 2 kap. 2-3 §§ Miljöbalken
Punkt 2: 2 kap. 3 § Miljöbalken

____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) lämnade den 11 april 2016 in en
ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Tandådalens
avloppsreningsverk. Ansökan avsåg en ändring av den befintliga
verksamheten i form av bland annat ökad dimensionering och installation av
sekundär rening, biologisk rening. Installationen av det biologiska
reningssteget syftade till att uppfylla artikel 4 punkt 1 i avloppsdirektivet. Som
ett steg i tillståndsprövningen yttrade sig Naturvårdsverket den 12 september
2017. I yttrandet framgick det att verket, utifrån avloppsdirektivet, ställde sig
frågande varför ansökan inte avsåg installationen av kväve rening. Av
direktivet framgår det att reningsverk som betjänar en tätbebyggelse över
10 000 pe, med utsläpp till hav mellan norska gränsen vid Strömstad upp till
Norrtälje kommun, ska genomgå kväverening. Verkets bedömning utifrån
ansökan var att tätbebyggelsen vid maximal utbyggnad skulle uppgå till
19 600 pe. VAMAS avsåg dock att endast belasta Tandådalens reningsverk
med 9 900 pe och överföra resterande mängd till Sälfjället. Det framgår av
rådets vägledning ”Terms and definitions of the urban waste water treatment
directive 91/271/EEC” att ett reningsverk ska dimensioneras utifrån
tätbebyggelsens storlek.
Möjligheten att installera kväverening undersöktes av VAMAS. Av
utredningen framgick det att den varierande belastning som området ger
upphov till gör så att möjligheten att erhålla god funktionalitet i
kvävereningssteget bedömdes som oerhört svår. VAMAS drog därför tillbaka
ansökan om tillstånd, Länsstyrelsen bekräftade den 12 februari 2018 att
ansökan dragits tillbaka.
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Miljönämnden förelade, dnr M-2018-123-1, VAMAS den 28 februari att
inkomma med en redovisning för hur man avsåg att uppfylla
avloppsdirektivet. I föreläggandet ombads VAMAS besvara 1) Hur man
avsåg uppfylla artikel 5 punkt 2 i avloppsdirektivet, 2) hur man avser att driva
Tandådalens reningsverk under tiden direktivet inte uppfylls.
VAMAS redovisade i sin skrivelse, dnr M-2018-123-6, bl.a. bakgrund, nuläge
och framtid. Som de beskriver kommer Sälfjällets reningsverk på sikt byggas
ut och Tandådalen kommer läggas ned. I dagsläget finns 54 000 bäddar,
räknat i beviljade detaljplaner i Tandådalen och Sälfjället. Nuvarande
tillstånd för Sälfjället medger en belastning om 50 000 bäddar. För att i
framtiden klara av belastningen behöver Sälfjället byggas ut, eftersom det i
dagsläget saknas vid maximal beläggning och fullt utbyggda detaljplaner att
klara av kapaciteten. För att bemöta detta redovisas nedanstående tidsplan
för planerade åtgärder.
Tabell 1: Tidsplan för utbyggnad av Sälfjället och nedläggning av Tandådalen

Redovisad tidsplan för åtgärdstakten av Tandådalens reningsverk
Försök med utökad pumpning Tandådalen-Sälfjället
2018
Processutredning Sälfjällets ARV
2018
Tillståndsansökan
2018-2019
Förstärkning av pumpkedjan Tandådalen-Sälfjället
2019-2020
Projektering och upphandling Sälfjällets ARV
2019-2020
Utbyggnad Sälfjällets ARV
2020-2021
Nedläggning Tandådalens ARV
2021

Av redovisad tidsplan kommer avloppsdirektivet vara uppfyllt till fullo ca
2021, då Tandådalens läggs ner. För att under tiden bemöta detta kommer
spillvattnet som uppkommer i Tandådalens tätbebyggelse att föras över till
Sälfjället. Detta startade redan 22 november 2017 och under 2018 klarade
överföringskedjan av att föra över allt spillvatten, även under toppar så som
nyår och påsk.
Miljönämnden skickade den 9 maj ut en förfrågan till Länsstyrelsen Dalarna
och Naturvårdsverket om att lämna yttranden avseende den redovisning
som VAMAS inkommit med. Miljönämnden önskade att de särskilt tog i
beaktande 1) Hur tidsplanen ställer sig i förhållande till åtgärdstakten i ett
regionalt/nationellt perspektiv? 2) Kännedom om några hinder, åtaganden,
anvisningar från regering etc, som gör att förslagen tidsplan kan
ifrågasättas?
Länsstyrelsens yttrande
1) Länsstyrelsen bedömer den redovisade tidsplanen som rimlig med
hänsyn till de tidskrävande processerna som ställs. Att kräva en snabbare
åtgärdstakt bedöms därför vara svårt, men är önskvärt att det sker så snabbt
som möjligt. 2) Det främsta hindret som kan påverka tidsplanen bedöms vara
om EU-kommissionen riktar ytterligare kritik mot Sverige samt hur det
pågående överträdelseärendet fortskrider.
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I övrigt påpekar Länsstyrelsen att deras ställningstagande utgår från att
bräddningar inte sker, i större omfattning, vid Tandådalens
avloppsreningsverk förutom vid onormala händelser så som strömavbrott
eller skyfall. För att leva upp till avloppsdirektivet bör allt avloppsvatten
pumpas till Sälfjället.
Vidare anser Länsstyrelsen att det är förhållandevis oklart om den pågående
överföringen mellan Tandådalen och Sälfjället är bestående eller om den är
under en begränsad period. Samt hur avser VAMAS nyttja verket
(Tandådalen) i nuläget och efter 2021.
Slutligen påpekar Länsstyrelsen att det är av vikt att grundligt utreda hur man
ska hantera den sammanlagda belastningen från samtliga tätbebyggelserna
(Stöten, Tandådalen & Sälfjället) under tiden då Sälfjället renoveras.
Framförallt med hänseende på eventuella bräddningar och dylikt, samt var
dessa kan tänkas förekomma.
Naturvårdsverkets yttrande
Naturvårdsverket har genom telefonsamtal uppgett att de inte har möjlighet
att yttra sig i enskilda ärenden. Men påpekar generellt att Sverige granskas
av EU-kommissionen p.g.a. överträdelser av avloppsdirektivet och att det är
viktigt att åtgärder vidtas.
VAMAS bemötande av inkomna yttranden
Den 12 juni 2018 inkom VAMAS med ett yttrande över de synpunkter som
Länsstyrelsen gett. Sedan mitten av november 2017 uppger VAMAS att allt
spillvatten pumpas från Tandådalen till Sälfjället. Fortsättningsvis kommer
allt spillvatten överföras från Tandådalen till Sälfjället.
För framtiden uppger VAMAS att de syftar att använda Tandådalens
reningsverk som en pumpstation med utjämning. Detta för att reducera
flödestoppar mot Sälfjällets reningsverk.
VAMAS påpekar att en ombyggnation av Sälfjället inte per automatik
behöver orsaka bräddningar. Utan det är beroende av vilka åtgärder som i
slutändan behöver vidtas. Samtidigt planeras ombyggnationen att ske under
sommarhalvåret då belastningen är ca 90 % lägre än vid högsäsong. Om
bräddningar uppstår, kommer dessa att ske vid Sälfjällets reningsverk och
då antingen vara orenat eller delvis renat. Slutligen påpekar VAMAS att det
vore felaktigt att anse att Stöten skulle belasta Sälfjället, VAMAS har endast
för avsikt att undersöka om ihop koppling kan vara ett alternativ för framtiden
Bedömning
Miljönämnden bedömer, likt Länsstyrelsen, att den redovisade tidsplanen är
att anse som rimlig utifrån storleken på de processer och åtgärder som
krävs. Att möjliggöra en snabbare åtgärdstakt utan att försumma nödvändiga
utredningar och bedömningar anser nämnden vara komplicerat. Nämnden
lämnar således den redovisade tidsplanen utan någon ytterligare erinran.
Dock är det av vikt att VAMAS omgående vidtar lämpliga och tillräckliga
åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att tidsplanen följs.
Justerare
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För att minimera påverkan på Tandådalens recipient och efterleva
avloppsdirektivet har VAMAS redovisat att de avser föra över spillvatten från
Tandådalen till Sälfjället. Fr.o.m. 22 november 2017 överförs allt spillvatten
och under topparna, nyår och påsk, vintersäsongen 2017/2018 inkom inget
spillvatten till Tandådalens reningsverk. Att samla allt spillvatten i Sälfjället
bedömer miljönämnden vara det alternativ som är att anse vara lämpligast.
Det överträdelseärende som pågår hos EU-kommissionen riktat mot Sverige
grundar sig, med avseende på Tandådalen, på avsaknad av sekundär
rening. Eftersom Tandådalens tätbebyggelse överskrider 2 000 pe ska det
finnas biologisk rening vid verket. Efter att det framgått att tätbebyggelsen
även överskrider 10 000 pe föreligger även en skyldighet att spillvattnet ska
undergå mer långtgående rening. Då Västerhavet är utpekat av Sverige som
känsligt för kväve ska den mer långtgående reningen vara avsedd att
avlägsna kväve från utgående vatten.
Miljönämnden anser att utgångspunkten för de åtgärder som redovisas ska
vara att spillvattnet som uppkommer i Tandådalen ska överföras till Sälfjället,
i sin helhet. Kontinuerligt utsläpp från Tandådalen, onormala händelser
bortsett, ska undvikas i största möjliga mån. Nämnden delar Länsstyrelsens
bedömning avseende bräddningar från verket. Då man inte kan uppfylla
kraven i avloppsdirektivet, sett till reningsprocesser, bör
verksamhetsutövaren säkerställa att recipienten inte belastas av otillräckligt
renat vatten. Av det faktum att Sverige kan riskera att bli fällda i EU-domstol
bör ovanstående och skyndsam åtgärdstakt vara prioriterat från
verksamhetsutövaren.
Innan ombyggnationen av Sälfjället startar bör VAMAS fastställa hur man
avser omhänderta spillvattnet från båda tätbebyggelserna under
byggnationstiden. Miljönämnden delar Länsstyrelsens bedömning avseende
detta, men anser dock att denna utredning bör ligga inom ramen för
tillståndsansökan och fastställas av miljöprövningsdelegationen som
provisorisk drift.
Dagens sammanträde
Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag till beslut.
Beslutunderlag
Miljökontorets skrivelse daterad 2018-06-13
PM – utredning om framtida drift av Tandådalens reningsverk, dnr
M-2018-123-6
Skrivelse – för yttrande till Länsstyrelsen Dalarna, dnr M-2018-123-8
Yttrande – Länsstyrelsens yttrande över uppfyllelse av avloppsdirektivet, dnr
M-2018-123-9
Yttrande – VAMAS bemötande av Länsstyrelsens synpunkter, dnr
M-2018-123-11
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Skickas till
Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)
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§ 33
Efterbehandlingsplan för bergstäkten Mellanberget (Svevia AB),
dnr M-2018-55
Miljönämndens beslut
Den efterbehandlingsplan som Svevia AB med org. nr 556768-9848 den 11
juni 2018 inkom med till Miljökontoret, Malung-Sälens kommun godkänns.
Följande försiktighetsmått och villkor gäller för godkännandet:
1. Efterbehandlingen ska ske så som står beskrivet i efterbehandlingsplanen
om inget annat anges nedan.
2. En vattenansamling ska anläggas i täktens norra del i samråd med
tillsynsmyndigheten.
3. Den sedimentationsdamm som finns norr om täkten intill vägen ska
lämnas kvar. Rören kan tas bort men då ska ett utlopp anläggas så att
vattennivån och cirkulationen bibehålls i dammen.
4. Området ska efter att efterbehandlingen är genomförd användas som
virkesupplag åt fastighetsägaren. Eventuell annan användning ska
samrådas med Miljökontoret.
5. Den del av täktbotten som inte ska användas som upplag ska ges
förutsättningar för naturlig växtföryngring genom t.ex. ”uppruggning” av
stenmjölet.
6. Miljökontoret ska meddelas minst en vecka innan arbetena startar.
7. Ett platsbesök med slutbesiktning av täkten ska ske senast 31 oktober
2018.

_____________________________________________________________
För besvärshänvisning (hur man överklagar), se sista sidan.

Beskrivning av ärendet
Svevia AB har på fastigheten Malung 2:8 bedrivit täktverksamhet i enlighet
med gällande tillstånd meddelat 2008-08-13. Tillståndet löper ut den 31
december 2018 och Svevia AB avser inte förnya tillståndet utan istället
avsluta täkten.
Ett platsbesök i syfte att reda ut eventuella frågetecken kring
efterbehandlingen genomfördes den 5 juni 2018. Svevia AB har efter detta
den 11 juni 2018 lämnat in ett förslag till efterbehandlingsplan till
miljönämnden, Malung-Sälens kommun som har tillsyn över
efterbehandlingen
Bedömning
Miljönämnden gör bedömningen att efterbehandlingsplanen kan godkännas
då Svevia redogjort i stort hur efterbehandlingen ska gå till. Nämnden
bedömer att förslaget är ändamålsenligt så länge försiktighetsmåtten som
står beskrivna i beslutet följs. Målet med efterbehandlingen bör vara att få
bergtäkten att smälta in i det omgivande landskapet samt att skapa en
attraktiv biotop. Likaså bör säkerhetsrisken med höga branter etc. minskas.
Svevia har redogjort i sin efterbehandlingsplan att de avser slänta ut delar av
bergväggarna men lämna den högsta delen. Nämnden tycker det är en bra
Justerare
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idé att lämna delar av bergväggarna då de bildar en annorlunda biotop som
kan vara attraktiv för fåglar med mera. Likaså bör sedimentationsdammen
lämnas då den också bildar ett avbrott i landskapet och en attraktiv biotop för
till exempel groddjur. Vid platsbesöket diskuterades också om någon form av
vattenansamling kan anläggas i täkten eftersom det redan sedan tidigare är
mycket vatten i täkten. Svevia AB har sedermera åtagit sig att anlägga en
vattenansamling på detta sätt.
Då många mindre beslut om detaljutformningen behöver tas när själva
arbetena är igång anser nämnden att tillsynsmyndigheten bör meddelas
innan arbetena startar så att denne har möjlighet att vara på plats under
arbetenas gång. Likaså ska en slutbesiktning genomföras i god tid innan
tillståndet löper ut. Då slutbesiktningen är beroende av att det är barmark har
nämnden satt 31 oktober som sista dag för slutbesiktning.
Sammantaget anser nämnden att efterbehandlingen kan påbörjas såsom
står beskrivet i efterbehandlingsplanen.
Skäl till beslut
Detta beslut bidrar till arbetet med miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.
Dagens sammanträde
Naturvårdshandläggaren redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag till beslut.
Skickas till:
Svevia AB (att: xx xx)
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.
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§ 34
Månadsprognos
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden 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, juli,
augusti, november). Tertialrapport görs den sista april och delårsbokslut görs
den sista juli och innehåller även årsprognoser. Kommunens bokslut görs
under januari månad varje år.
Inga avvikelser för året kan noteras. Årsavgifterna har skickats ut och
därmed följer intäkterna budget och i övrigt finns inga oförutsedda kostnader
i nuläget förutsatt att miljökontoret är fullbemannade under året.
Dagens sammanträde
Ärendet redogörs för.
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterad 2018-06-13
Månadsprognos maj 2018 MN
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§ 35
Anmälan av delegationsbeslut
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden tar del av beslut fattade på delegation under tiden
2018-05-21--2018-06-12.
Delegationsbeslut redovisas i bilaga.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns
och läggs till handlingarna.
Bilaga
Delegationsbeslut
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§ 36
Information från förvaltningen
- Information om kemikalietillsyn inom barnomsorg, miljö- och
hälsoskyddsinspektören informerar.
- Information angående nedskräpning på Grimsåker x:xx, miljö- och
hälsoskyddsinspektören informerar.
- Nedskräpningsärenden, verksamhetsledaren informerar.
- Ej uppdatering av taxa enligt ny modell, verksamhetsledaren informerar.
- Personal, verksamhetsledaren informerar.
- Sluttäckning av Malungs deponi, miljö- och hälsoskyddsinspektören
informerar.
- Sedimentprovtagning utanför f.d. Malungs garveri, miljö- och
hälsoskyddsinspektören informerar.
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§ 37
Meddelanden
- Minnesanteckningar från länsstyrelsens kommunbesök, dnr 2018-127-4.
- Information från Havs- och vattenmyndigheten gällande enskilda avlopp
mm.
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