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Minnesanteckningar
Handläggarträff miljö- och hälsoskydd den 21 februari 2012
1. Miljörestvärdedare Morgan Palmquist, informerar om räddningstjänstens roll vid
miljöolyckor och vad en miljörestvärdeledare gör. Bilderna från Morgans presentation har
skickats till miljökontoren, bilderna får dock endast användas för eget bruk och ej förmedlas
vidare.
2. Mikael Sundeman, jurist på Kronofogden informerade om handläggning av ärenden enligt
26 kap 17 § miljöbalken, dvs rättelse på den felandes bekostnad. Detta är inte en helt vanlig
väg att gå men fullt möjlig om man inte får rättelse via föreläggande eller förbud. Man bör
dock tänka på att om inte kronofogden får ersättning från vu så får kommunen ta kostnaderna
för åtgärden. .
3. Aktuella frågor:
Britt informerade från miljösamverkan om:
Energiseminariet den 20 mars,
Bullerprojektet, där jag försöker få idéer under kommunbesöken. I första hand är det tänkt
som ett kompetensutvecklingsprojekt men kan även utmynna i handläggningsrutiner för
bullerklagomål.
Henrik Wapen informerade från länsstyrelsen om:
Lova- pengar, ännu är det inte klart med hur mycket pengar länet får av årets anslag.
Studieresa till Skåne och Tulltorpsån, som om intresse finns kommer att anordnas under
våren. Kring detta vattendrag har många intressanta åtgärder vidtagits för att minska
näringsbelastningen.
4. Laget runt
Hammarö- har polisanmält eldning som skett av bland annat gummislang.
Kristinehamn – arbetar tillsammans med kost och renhållningen med att minska matsvinnet.
Karlstad- förvaltningen har anordnat ett vindkraftseminarium för politiker. Arbetar med en
va-plan som de även söker Lova pengar för. Har en genomgång av stora avlopp.
Länsstyrelsen har också begärt att en grodinventering ska göras i några branddammar som
ligger i ett område som i deltaljplan klassas som industriområde.
Kil – har ny handläggare på miljösidan, Sandra Tjärning
Eda – Har haft utsläpp i älven, vilket gjort vattnet grönt. Har också haft ett råttärende där
”muspapper” (liknande flugpapper) använts. Icke tillåtet i sverige.
Torsby- är just nu ordinarie personalstyrka och utsett 2012 till Tillsynsåret.
Hagfors – arbetar med gemensamma avloppsanläggningar.
Forshaga- inget utöver det ordinarie
Sunne – planerar
Arvika – har problem med ”manuella biltvättar” och deras utsläpp. Årjäng informerade i
sammanhanget om att de krävt att klass 1 oljeavskiljare installerats på sådana anläggningar.
Årjäng- ska utöka personalstyrkan med ytterligare en inspektörstjänst.
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