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BEVIS och ANSLAG om justerin~Jens tillkännagivande
Jävsutskott 2017-10-04
Kommunledningskontoret stadshuset
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§10

Dnr KS 270192

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Beslut
Jävsutskottet beslutar

att utse Lars-Olof Laxrot (V) till justerande, samt
att justering sker på stadshuset onsdagen den 4 oktober klockan 14:00.

Utdrags bestyrkande
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§ 11

Dnr KS 2017/00542

Föreläggande om försiktighetsmått vid lagring och behandling
av avfall, Forshälla-Sund 1:182
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 13 mars 2017 lämnat in en anmälan om lagring och
behandling av avfall. Avfallet som ska lagras och behandlas är toalettvatten från
enskilda avlopps slutna tankar. Lagringen ska ske i en befintlig gödselbrunn på
fastigheten Forshälla-Sund l: 128. Behandling av avfallet kommer att ske genom
tillsättning av kvävegödselmedlet Urea. När avfallet behandlats fårdigt ska det användas
som gödsel på åkermark.

På fastigheten bedrivs idag jordbruksverksamhet De störningar som kan uppkomma för
omgivningen är bland annat lukt och buller.
Kommunstyrelsen förelägger att krav på hygienisering ska gälla till dess att provtagning
visar att avloppsslammet kan spridas utan risk.
Under förutsättning att föreslagna försiktighetsmått följs bedöms att verksamheten kan
tillåtas. Ytterligare krav på verksamheten kan komma att ställas i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-19.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet13mars 2017.
Beslut
Jävsutskottet beslutar

att klassa den anmälda miljöfarliga verksamheten enligt 29 kap 70 §
miljöprövningsförordningen (20 13:251 ),
att samhällsbyggnadsförvaltningen är verksamhetsutövare för den arunälda
verksamheten, samt
att förelägga samhällsbyggnadsförvaltningen om nedanstående försiktighetsmått med
anledning av anmälan om lagring och behandling av avfall på fastigheten ForshällaSund 1:182:
Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som
angivits i anmälan.
Lagringen ska under behandlingsperioden ske i täckt förvaringsbrunn.
Lagrat avfall ska hygieniseras till dess att provtagning visar att det kan spridas
som gödselmedel utan risk för människors hälsa eller miljön.
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