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Diskussioner kring innehåll och upplägg av projektet redovisas i slutrapporten. Övriga punkter
redovisas nedan med vissa kompletteringar som tillkommit efter mötet.
1. I checklistan hade vi lämnat några frågor öppna för att diskutera under projektets gång.
a. Vad är ett rimligt kontrollintervall för stoftmätning av pannor?
Kommentarer: Detta är en mycket svår fråga. Alla bör dock ha gjort en stoftmätning,
utifrån resultatet kan man sedan diskutera behov framöver.
I det nya EU-direktivet om medelstora förbränningsanläggningar framgår i bilaga III
Del I att periodiska mätningar ska krävas minst vart 3:e år för anläggningar mellan 120 MW och varje år för anläggningar över 20 MW. Sverige har dock inte tagit fram
svenska regler utifrån direktivet ännu.
När ni skickar in uppgifter på stoftvillkor, lägg till om de i tillståndet finns reglerat
något kontrollintervall så tas detta med i sammanställningen.
b. Hur bör en verifiering av villkor kopplade till lackering gå till? Hur har massbalansen
genomförts för att kontrollera så att inte villkorade nivåer överskrids? Beräkning,
mätning? Har det skett enligt kontrollprogram, luktklagomål?
Kommentarer: Stora verksamheter brukar verifiera genom att mäta hur mycket som
släpps ut och sedan jämföra med den mängd som tillfördes och på så sätt beräkna
reduktionen. Vi har inte kunskapen för att bedöma om det krävs mer än så.
c. Dagvatten: Finns oljeavskiljare eller annan skyddsanordning, t ex miljöfilter för
dagvatten? Vi anser att det är rimligt med något slags skyddssystem före avledning
från fastigheten. Hur detta skyddssystem ska se ut kan diskuteras under projektets
genomförande.
Kommentarer: En verksamhet hade oljeavskiljare för hårdgjord yta där fordon
tvättas. För övrigt dagvatten infiltrationsbrunn och en infiltrationsdamm.

Om dagvatten från verksamheten leds till kommunalt nät är man som företagare
ansvarig till förbindelsepunkt, därefter har kommunen ansvaret och kan ställa krav
enligt ABVA. I ett sådant fall ska egentligen miljökontoret göra tillsyn på ansvarig
avdelning på kommunen, men i praktiken blir det i regel något typ av samarbete. Går
dagvattnet direkt till recipient blir det dock tillsyn riktat mot verksamhetsutövaren.
2. Angående frågan om det är ok att ge bort aska eller annat avfall beslöt vi att inte gräva vidare
i frågan just nu. Om någon i projektet vill göra det får de gärna återkoppla vad de kommer
fram till.
3. Angående om hur frågan om barkrivning ska hanteras så rekommenderas att den delen av
verksamheten behandlas vid nästa prövning.
4. Önskemål om kommande projekt:
Dagvatten
Tillsyn på asylboenden
Avfallshantering med fokus på regleringar kring anteckningar, transportdokument etc.
Nedskräpning
Vindkraft
Kemikalier
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