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Kommunstyrelseförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 
 

 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
DATUM Tisdagen den 18 oktober 2022, klockan 08.30 – 16.30 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Henrik Sandberg (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Ulf Rexefjord (SD)  
Val av ersättare för justerare – Eva Pärsson (M)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 19 oktober 2022, klockan 08.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Försäljning av del av Mellerud Hällan 1:244 

 
 

Caroline Falk, kl. 08.35  
Magnus Olsson 

3 

2  Vita Sandars Camping - slutredovisning av 
investering i åtta elbilsladdare vid stugor 
 

Peter Mossberg, kl. 08.50 
Magnus Olsson 

6 

3  Vita Sandars Camping - godkännande av 
investering avseende byte av tak på 
receptionsbyggnaden 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

18 

4  Vita Sandars Camping - godkännande av 
investering avseende utbyte av plintar på 
elstolparna 1-126 till garossystem med inbyggda 
jordfelsbrytare 

Peter Mossberg  
Magnus Olsson 

22 

5  Dialog kring fjärrvärmetaxan 
 
 

Peter Mossberg  
Magnus Olsson 

26 

6  Personalfrågor  
 
 

Ulrika Granat, kl. 10.30 28 

7  Svar på remiss - förslag om upphävande av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskydds-
behandling 

 29 

1

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/


 
 
8  Aktuella frågor 

 
 

 43 

9  Rapporter 
 
 

 44 

10  Möte med Skålleruds Byalag i Föreningshuset i 
Åsensbruk 
 

Magnus Olsson, kl. 13.30 
Viktor Weiberg 

45 

11  Företagsbesök 
 
 

Viktor Weiberg, kl. 15.00 46 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en 2022-LO-LL

ARENDE 1 Dnr KS 2022/494

Försäljning av del av Mellerud Hällan l=244

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att sälja del av fastigheten Mellerud Hällan L:244 i Dals Rostock
tillJoAB.

Sammanfattning av ärendet

JOAB inkommer med en forfrågan om att få köpa en del av fastigheten Hällan L:244 som
ägs av Melleruds Kommun, JOAB är ägare till fastigheten Hällan 1:332 som ligger i direkt
anslutning till den del av fastigheten de vill köpa.

De önskar slå ihop del av Hällan L:244, som ligger utanför detaljplanerat område, med
Hällan L:332, som ligger inom detaljplan, för att sedan bygga en solcellsanläggning där.
Frågan har ställts till Lantmäteriet och de anser att de två markområdena kan slås samman.

Ett avtal om överenskommelse om fastighetsreglering kommer att tecknas mellan parterna.
Priset för marken är 60 kronor/kvm. JOAB får tillträde till marken så snart överenskommelsen
undertecknats. Melleruds kommun är behjälplig med att ansöka om fastighetsreglering och det
är JOAB som står för kostnaden avseende Lantmäteriförrättningen.

Beslutsunderlag

o Karta
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjä nsteskrivelse,
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Magnus Olsson, Mark- och Exploateringsingenjör

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-10-06 K520221494

Sida

1(1)

Kommunstyrelsen

Försäljning av del av Hällan L:244
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja del av fastigheten Hällan l:244 i

Dals Rostock till JOAB.

Sammanfattning av ärendet

JOAB har inkommit med en förfrågan om att köpa en del av fastigheten Hällan

I:244. Anledningen till det är att de vill uppföra en solcellsanläggning på området.

Beslutsunderlag

Karta

Beskrivning av ärendet

Bakqrund:

JOAB inkommer med en förfrågan om att få köpa en del av fastigheten Hällan

L:244 som ägs av Melleruds Kommun. JOAB är ägare tillfastigheten Hällan 1:332
som ligger i direkt anslutning till den del av fastigheten de vill kopa.

De önskar slå ihop del av Hällan L:244, som ligger utanför detaljplanerat område,
med Hällan L:332, som ligger inom detaljplan, för att sedan bygga en

solcellsanläggning där. Frågan har ställts till Lantmäteriet och de anser att de två
markområdena kan slås samman.

Ett avtal om överenskommelse om fastighetsreglering kommer att tecknas mellan
parterna. Priset för marken är 60kr/kvm. JOAB får tillträde till marken så snaft
överenskommelsen undertecknats. Melleruds kommun är behjälplig med att
ansöka om fastighetsreglering och det är JOAB som står för kostnaden avseende
La ntmäteriförrättningen.

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Caroline Falk
Mark- och exploateringsingenjör
0530-18175
c.falk@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14884



KARTBILAGA
del av Hällan 1:244
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen 2022-tO-LL

ARENDE 2 Dnr KS 20221109

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering iåtta
elbilsladdare vid stugor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende åtta
elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor) exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 23 februari 2022 om att kommunens godkännande av en
investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr, Begärd avskrivningstid var 10 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022, g7L, aft godkänna en investering avseende
åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden
beslöts till 10 år.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, 5 7L.
r Slutredovisning av investering,
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i åtta
elbilsladdare vid stugor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende åtta
elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor) exklusive moms,

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 23 februari 2022 om att kommunens godkännande av
en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid var 10 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022,571, aft godkänna en investering avseende
åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden

beslöts till 10 år.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g7I
o Slutredovisning av investering.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Samhä I lsbygg nadschefen

Enhetschef Fjärruärmefastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-09-23 KS 20221109

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/fi ä rrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg@mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se7
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VITA SANOAR Melleru d 2022-09-22

Redovisning av elbilsladdare.

lnvesteringen har utförts våren 2022 och beloppet

blev 100 000:-, exl moms.

Se bifogade fakturor

Jonas westman

Vita Sandars camping AB

2022 -09- 22

UN
fitoret

Diarienr
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Kundmn
Fakturann

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson
s962

5tud. f

2022-02-L7
2022-03-t9

2022-02-t7

Eelopp

12 500,00

12260 Faktunadatun'r
54960 Förfa[lodatum

tsestä!!m ingsdatul nrl

Vita Sandars CampEng AB
Box 14
464 21 MELLERUD

tsetalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elel<trisl<a Affär
Kornsjögatan 1

464 34 lYellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n11

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Surnrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras rned 12,00o/o efter förfallodatum

Momsbelopp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt moms.reg.nr
Orga nisationsnu mmer
Te!efon

Epost

BIC {SWIFT)/IBAN

5E556237339801 Styrelsens säte:

556237-3398 Mellerud

0530-10013

fa ktu ror.m ea@te lia.com

SwEDSESS / SE60800000082347 40004459

Eanl(giro

862-437L

Godkänd för F-skatt
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Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

30 dagar netto
Montering laddbox nr2

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

5963

Sida: 1

2022-02-t7
2022-03-L9

Belopp

12 500,00

rdl{E[nrd
Kumdnr
Faktunann

12260 Fakturadatun'r
54962 Fönfa[[odaturn

Vita Sandans Camping AE
Box 14
464 21 MELLERUD

tseställnlngsdatum 2022-02-L7

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Sumrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,00o/o efter förfallodatum

lYelleruds Elelctriska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

Momsbelopp
3 125,00

Momstyp 250/o

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt moms.reg.nr
O rganisationsnu mmer
Telefon

Epost

BIC (sWIFT)/IBAN

s8556237339801

ss6237-3398

0530-10013

styrelsens sätei
Mellerud

fakturor,mea@telia,com

SwEDSESS / SE60800000082347 40004459

Banl<giro

862-437r
Godkänd för F-skatt
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Kundnn
Fa[<tunanr

Vår referens
Ordernr

Antal

lenny Eliasson
5964

Sida: 1

2022-02-L7
2022-03-L9

Eelopp

12 500,00

12260 Fa[<tunadatuna
54961 Förfa[[odatum

VIta Samdars Carmping AB
Box 14
464 21 MELLERUD

Eestä[[ninEsdatunn 2022-02-L7

Betalnlngsvi[[kon
Märkning

Artikel

Melleruds Elektriska Affär
Kornsjögatan 1
464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n13

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Surnma
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteias med 12,00% efter förtallodatum

Mornsbelopp
3 125,00

Momstvp 25ok

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt rnoms.reg.nr
Organisationsnum nner

Telefon

Epost

BIC (SWIFT)/IBAN

sE55623733980 1

556237-3398

0530-10013

Styrelsens säte:
Mellerud

faktu ror. mea@telia. com

swEDS ESS / SE608000000 82347 4000 44s9

Bankgiro

862-4377

Godkänd för F-skatt
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Eeta!ningsvillkor
Märkning

Artike!

Melleruds Elel<triska Affär
Kornsjö9atan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox nr4

Vår referens
Ordernr

Anta!

Jenny Eliasson
6027

5ica: 1

2022-03-Q4
2022-04-03

BelopP

l2 500,00

Artt betala
15 625,00

rdr\LLöI €I

Kumdnn
Faktunaglr

12260 Fa0(tLnradatunl
55010 Förfä[lodaturm

Vita Sandans CanaPing AB

Box 14
464 21 MELLERUD

Bestä[lr'rinEsdatunn 2022-03-03

A prls

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Surnrna
12 500,00

Dröjsmå lsrånta debiteras med 12,00%o efter förfa llodatu m

ldomsbelopp
3 125,00

Morflstyp 25o/o

Valuta
SEK

Vårt morns.r,eg.nr

o rEanisatiom so't u m cner

T'sl€'fon

iEpost

aIc (5wrFT)/:{B,r\l\l

SE555237339801 Styr€lsens säte:

556237139A Nlellerud

0s30- 10013

fal<luror. mea @telia.com

swEDSESS / SE60800000082347 40004459

fBankglro

862-4371
Godkänd för F-skatt

12



Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elel<trisl<a Affär
Kornsjögatan 1
454 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n15

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

6028

Styr€Nsens säte:

Mellerud

Slda: 1

2022-03-04
2022-04-03

Belopp

12 500,00

Att betala
15 625,00

FAKIUrA
Kundnn
Falcturaror

12260 Faktalradatum
55009 Förfallodaturrrr

Vita Sandars CamPinE AB

Box 14
464 21 MELLERUD

Eestäilningsdatum 2022'03'03

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Summa
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,00o/o efter förfa llodatum

MomsbeloPP
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Vårt moms.reg.nr
Organieationsnun!rner
Telefon

Epost

BIc (SUUxiFT)/X8C!tU

sEss623733980 I
556237-3398
0530- 10013 Bankqiro

862-437r

fakturor.mea@telia.com

swEDsESS / SE50800000082347 40004459

Godkänd för F-skatt
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30 dagar netto
Montering laddbox nr6

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

6029

A prls

Sida: L

2022-03-04
2Q22-04-03

BeloPP

12 500,00

Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elelctriska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

H"ä K.IU rA
Kernaclnn

Fakturamr
12260 Fäktunadatumt
55008 FörfalIordatcsm'l

Vita Sandars Camping AB
Box 14

464 21 MELLERUD

Eeställ[ningsdaturn 2022-03-03

Pris enl. offert

.9urnrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,000/o efter förfa llodatu m

1,00 st 12 500,00

MornsbeloFp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Vatuta
SEK

Att hetala
15 625,00

Vårt rnonrs,reg'nn
Organisations n u El!'n€r

Tel€fon

lEpost

Brc (swxFT)/:[Brt\il

SE556237339801 Styrelsens säte:

555237-3398 Mellerud

0530- 100 13

fa kturor. mea @telia.com

SwEDSESS / SE608000000a2347 400044s9

Darukgiro

862-437r
Godkänd för F-skatt
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Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elektriska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n17

\/år referens

Ordernr

Antal

sE55623733980 1

556237-3398

0530- 10013

lenny Eliasson

6030

Styrelsens säte:

Mellerud

Sloa: r

2022-03-04
20?2-04-03

BeloPP

12 500,00

Att betala
15 625,00

FAK1[0-qra

Kumslmr
Fa[<tunann

12260 Fa[<turadatursl
55007 Förfallodatuwt

Vlta Sandans CamPIng AB

Box 14

464 21 MELLERUD

Bestä[[ningsdatulnm 2022'03-03

A prls

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Sun'nrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,00o/o efter förfallodatum

l{ornsbe!opp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Vårt rnorns.reg.nr
Organisationsnu miffier

T'el,efon

Epost

nIC (St,ttt:rFir) /naÄ$l

Bankglro
862-437L

fa ktu ror. mea@telia.com

swEDSESS / SE60800000082347 40004459

Godkänd för F-sl<att
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Betalnlngsvillkor
MärkninE

Artikel

Melleruds Elektriska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox nr8

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

6031

Styrels,ens säte:

Mellerud

Sloa: r

2022-03-04
2022-04-03

EelopP

12 500,00

Att betala
15 625,00

[-da rK*rss u gl

Kundnn
Fakturamr

12260 Fakturadats'lnn
55006 Förfä[[odatunm

Vita Sandars CarmPirtg AB

Box 14
464 21 MELLERUD

Bestäilningsdaturm 2022-03-03

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

$unrrna
12 500,00

Drojsmålsränta debiteras med 12,00% efter förfallodatum

Mornsbe!opp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Va!uta
SEK

Vårt nnoms,reg'nr
OiganisationsrJunn!'ner

T,elefon

iEpost

SifC {5litlFT)/nts.änl

sE55523733980 1

556237-3398

0530-10013 Earikgiro
862-437r
Godkänd för F-skattfakturor.mea@telia,com

swEDSESS / SE60800000082347 400044s916



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLT
Sammantrådesdatum
2A22-O4-06

sida
14

5 7r Dnr KS 2A24109

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i åtta
elbilsladdare vid stugor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen,

3. avskrivningstiden ska vara 10 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 23 februari 2022 ansökt om att kommunen godkänner en

investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid är 10 år.

Beslutsunderlag

. Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.

. Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-03-2\ 5 90.

Förclag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen,

3. avskrivningstiden ska vara 10 år.

Beslutsgång

Ordfriranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Sa m hä | ls byg g nad sc hefe n

Enhetschef Fjärrvä rme/fastighet
Ekonom sam hllsbyggnadsförualtningen

Justerandes sign

/qJLl

Utdragsbestyrkande

17



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tO-7L

ÄnrNor s Dnr KS 20221482

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
byte av tak på receptionsbyggnaden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden till ett belopp av 530
tkr (530 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 25 år,

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering,

Vita Sandars Camping AB har den 29 september 2022 ansöK om att kommunen godkänner en
investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden,

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 530 tkr, Begärd avskrivningstid är 25 år,

Beslutsunderlag
. Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB
. Sam hä I lsbygg nadsföwaltningens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering
avseende byte av tak på receptionsbyggnaden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

l. godkänna en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden till ett
belopp av 530 tkr (530 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad
slutredovisning av investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping
AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 29 september 2022 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 530 tkr, Begärd avskrivningstid är 25 år

Beslutsunderlag

o Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Samhä llsbygg nadchefen
Enhetschefen Fjä rrvä rme/Fastighet
Ekonom samhällsbygg nadförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sa mhä llsbygg nadsförva ltningen

Datum Diarienummer
2022-09-30 KS 20221482

Peter Mossberg
En hetschef Fastig heter/tjä rrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg@ mellerud. se

Sida
1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
wwr,ni. mellerud.se19



t= swecamp
VITA SANDAR Melleru d 2022-09-29

Taket på receptionsbyggnaden behöver bytas efter ca 40 års

slitage. Ny träspont under istället för masonit som det är idag

och nytt tegel.

Offfert från DGT bygg 430 000:-

Det kan tillkomma överaskningar i form av flytt av el-dragning

etc.

Beräknad kostnad 530 000:- exl moms.

Yrkad avskrivningstid 25 är.

Bilaga: Offert DGT

?a4
Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB

?02? -09- 29
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Mellerud 2022-09-28

Jonas Wessman
Vita Sannars Camping

"Budgetpris Byte yttertak reception/butik , Vita Sannar Campinq"

Vi tackar ör fiirfrågan och erduder oss att utöra ovanstående arbete.

Detta budgetpris avser takdel där undertak består av masonit
Detta budgetpris ska ses som ett ca pris och regleras enl. verkli$ rnaterial, hjälpmedel
och fidsåtgång.
Budgetpris gäller i 30 dagar från ovanstående datum.

Budgetpris enl. byggbeskrivning: Ca SEK 430 000: - exkl. Moms

Tillkommande budgetpris fiir ble av endast
betongtegelpannor på nyare takdel

Byggbeskrivning:

Förtydligande:

Med våinli ga hälsningar:

DGT Bygg AB

Tomas Henriksson

Ca SEK 50 000: - exkl. moms

Erf. ställning
Rivning och deponi av bef. taktäckning
Ny råspont, papp och liikt inkl. rikta tak.
Nya vindskiv or 22x17 0, mellanstruken.
Ny uppbyggnad ör maskiner på tak.
Erf. arbete i ränndalar.
Nya taksteg och glidskydd
Ny vindsluftning utftires med ventilationsbeslag typ " mögelstopper"
Benders Candor, svart inkl. nock och tiitband
Nya rännor, rör, fotplåt, huvar, vindskivelist, ränndalar, samt
plåtinklädnad av ny maskin-platå ingår.
Målning av överdel fläktar ingår

-Fri tillgång till bygg-el
-Arbete med demontering och återmontering av antenner, el, värme och
AC utrustning ingår ej.

DGT Bygg AB
Ekholmen L0

464 9l Dals Rostock

Mob.
Tel.
E-post

070-3439067
0530- I 055 I

tomas@dgt.se

Orgnr
Hemsida.

5s6520-7395
www.dgt.se
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2022-tO-7t

ARENDE 4 Dnr KS 20221472

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av plintar på elstolparna t-L26 till garossystem med
inbyggda jordfelsbfiare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

4. godkänna en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garossystem
med inbyggda jordfelsbrytare till ett belopp av 343 tkr (343 000 kronor).

5. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

6. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB
ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den22 september 2022 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garos-system med inbyggda
jordfelsbfiare.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 343 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag
r Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av plintar på elstolparna 1.-L26 till garossystem med
in byggda jordfelsbrytare

Förslag till beslut

Komm unstyrelsen besl utar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till
garossystem med inbyggda jordfelsbrytare till ett belopp av 343 tkr (343 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad
slutredovisning av investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB

ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den22 september 2022 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garos-

system med inbyggda jordfelsbfiare.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 343 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag

o Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Samhällsbygg nadchefen
Enhetschefen Fjärrvärmei Fastighet
Ekonom samhä llsbygg nadförvaltn ingen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförvaltni ngen

Datum Diarienummer
2022-09-23 KS 20221472

Peter Mossberg

Enhetschef Fjä rrvä rme/Fastighet
0530-181 89
peter. mossberg@ mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se23



swecamp

MELLERU DS KOMM UN
KommunstYrelseko nto iet

202? -09- 2 2

Diarienr

VITA SANDAR
Melleru d 2022-09-22

Godkännande av investering.

Av ålders och säkerhetskäl avser vi att byta ut plintarna

på elstolparna L-L26 till garos system med inbyggda

jordfelsbrytare. Dom gamla plintarna är från 1981 och

saknar jordfelbrytare och låsbara luckor.

Offert från elkedjan på materialet 193 000:-

Muntlig offert på arbetet från MEA 150 000:-

Totalt 343 000:- exl moms.

Yrkad avskrivningstid 25 är.

Bilaga: Offert material.

Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB
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Offertnummer:

Materielspecifikation

Rad Pos.

10

40

50

34438

Enummer Artikel

2449204 PlintProfil PNFE-60 enkel

2449205 Plintprofil PNFD-60 dubbel

244g2OO Kapsling PN-100 med likalås

{efl<adian"

.-.".20..:

:

30

Antal A-pris Summa

28,00 390,00 kr 10'920'00 kr

'18,00 760,00 kr 13.680'00 kr

64,00 550,00 kr 35.200,00 kr

36,00 2.650,00 kr 95.400'00 kr

28,00 1.350,00 kr 37'800'00 kr

Summa: 193.000'00 kr

2449211

2449209

lnsats CamPACMN 210-2 24hld

10A med mätn. Personsk.bryt.

lnsats Camp ACN 210-2 24hld

utan mätn. Personsk.bryt.

oF.57.216.220902
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-11

Dnr KS 20221495ARENDE 5

Dialog kring fjärruärmetaxan

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen genomför en förberedande dialog kring
Fjärruärmetaxan före beslut ska tas.

En genomgång av beräkningar och kostnader samt gällande lagstiftning redovisas.
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Kommunstyrelsen

Fjärruärmetaxa

Sammanfattning av ärendet
Förberedande dialog kring Fjärrvärmetaxan fore beslut ska tas.

Genomgång av beräkningar och kostnader samt gällande lagstiftning.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-06 KS 20221495

Peter Mossberg
Enhetschef Fastig heter/fjärrvärme
0s30-181 89
peter. mossberg@mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se27



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-10-7L

Änrruoe o

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t0-7L

Änrruor z Dnr KS 20221438

Svar på remiss - förslag om upphävande av Naturvårdsverkets
föreskrifter om träskyddsbeha nd I i ng

Förslag till beslut

Arbetsutskottet i Melleruds kommun har, ienlighet med Dalslands miljö- och energinämnds
yttrande, inget att erinra mot förslagen åtgard att upphäva föreskrift NFS 2001:6 och NFS

2O0I:7 och ersätta denna med vägledning inom området träskyddsbehandling med kemikalier,
Det finns inte några verksamheter inom kommunens geografiska område som berörs av dessa
föreskrifter.

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket skickade sommaren 202t ut en remiss avseende revidering av
verkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering
(NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning
mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 2001:7), Enligt förslaget i remissen skulle de befintliga
föreskrifterna upphävas och ersättas med en ny föreskrift med uppdaterade bestämmelser för
träskyddsbeha nd la nde verksam heter.

Verket har efter det att remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten
att meddela nya föreskrifter och avser dätför att upphäva de befintliga föreskrifterna och
ersätta dem med vägledning inom området.

Naturuårdsverket bedömer att en tidsfrist om två år bör ges från det att beslut om att upphäva
föreskrifterna tas till dess att de upphör att gälla. Detta främst för att tillsyns-myndigheterna
ska ges tid att gå igenom tillståndsgivna och anmälda verksamheter för att se vilka
verksamheter som behöver föreläggas att vidta ytterligare försiktighetsmått.

Naturuårdsverket har den 1 september 2022 översänt en remiss till Melleruds kommun
gällande upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling med
kemikalier.

Dalslands miljö-och energinämnd har i egenskap av ansvarig tillsynsmyndighet inom
miljöbalkens område den 22 september 2022, g 87, lämnat ett förslag till remissyttrande
till Melleruds kommun.

Beslutsunderlag
o Naturvårdsverkets remisshandlingar.
r Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2022-09-22, S 87
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-09-28 KS 20221438

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Svar på remiss - förslag om upphävande av Naturuårdsverkets
föreskrifter om träskyddsbehand ling

Förslag till beslut

Arbetsutskottet i Melleruds kommun har, i enlighet med Dalslands miljö- och energi-

nämnds yttrande, inget att erinra mot förslagen åtgard att upphäva föreskrift NFS 2001:6

och NFS 2001:7 och ersätta denna med vägledning inom området träskyddsbehandling

med kemikalier.

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket skickade sommaren 202L ut en remiss avseende revidering av
verkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering
(NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom

doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 2001:7). Enligt förslaget i remissen

skulle de befintliga föreskrifterna upphävas och ersättas med en ny föreskrift med

uppdaterade bestämmelser för träskyddsbehandlande verksamheter.

Verket har efter det att remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot
lämpligheten att meddela nya föreskrifter och avser därfor att upphäva de befintliga
föreskrifterna och ersätta dem med vägledning inom området.

Naturvårdsverket bedömer att en tidsfrist om två år bör ges från det att beslut om att
upphäva föreskrifterna tas till dess att de upphör att gälla. Detta främst för att tillsyns-
myndigheterna ska ges tid att gå igenom tillståndsgivna och anmälda verksamheter för
att se vilka verksamheter som behöver föreläggas att vidta ytterligare försiktighetsmått.

Naturvårdsverket har den 1 september 2022 översänt en remiss till Melleruds kommun
gällande upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling med

kemikalier.

Dalslands miljö-och energinämnd har i egenskap av ansvarig tillsynsmyndighet inom
miljöbalkens område den 22 september 2022, g 87, lämnat ett förslag till remissyttrande
till Melleruds kommun.

Beslutsunderlag
. Naturvårdsverkets remisshandlingar.
. Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2022-09-22, g 87

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se30



DALSLANDS MILIO-
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sAMuarurnÄDEsPRoroKoLL 13

Sammantrådesdatum

2422-09-22

DMEN 5 87 Dnr 2A22/1372.MT1

Yttrande - Upphävande av Naturvårdsverkets
föreskrifter om träskyddsbehandling med
kemikalier, NV-O5546O-21

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd har inget att erinra mot förslagen
åtgarO att upphäva föreskrift NFS 2001:6 och NFS 2001:7 och
ersåtta denna med vägledning inom området träskyddsbehandling
med kemikalier.

Ärendebeskrivning
Dals-Eds, Melleruds och Bengtsfors kommuner har översänt remiss
gällande upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om
träskyddsbehandling med kemikalier, Remissen besvaras av
Dalslands miljö-och energinämnd i egenskap av ansvarig
tillsynsmyndighet inom miljöbalkens område,

Naturvårdsverket skickade sommaren 2A2t ut en remiss avseende
revidering av verkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom
tryck- eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårds-
verkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot
mögel- och blånadsangrepp (NFS 2001:7). Enligt förslaget i remissen
skulle de befintliga föreskrifterna upphåvas och ersättas med en ny
föreskrift med uppdaterade bestämmelser för träskyddsbehandlande
verksamheter.

Verket har efter det att remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som
talar emot lämpligheten att meddela nya föreskrifter och avser därför
att upphäva de befintliga föreskrifterna och ersätta dem med
vägledning inom området.

Naturvårdsverket bedömer att en tidsfrist om två år bör ges från det
att beslut om att upphäva föreskrifterna tas till dess att de upphör
att gälla. Detta främst för att tillsynsmyndigheterna ska ges tid att
gå igenom tillståndsgivna och anmälda verksamheter för att se vitka
verksamheter som behöver förelåggas att vidta ytterligare
försiktig hetsmått,

Ordförendesign Justerandes sign Utdragsbestyrkaflde
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DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGINÄMND

sAM MANTRÄ o rsp RoroKoLL 14

Sammanträdesdaium

2422-09-22

Forts $ 87

Dalslands miljö och energikontors bedömning
Dalslands miljö- och energikontor är positiv till förslaget att ersätta
befintlig lagstiftning med vägledning då detta medför att
verksamheternas m iljö risker tyd liga re identifieras. Visserligen kan
vissa verksamheter få trcigre krav på försiktighetsmått än de som
anges i föreskrifterna idag, men i gengäld kommer sannolikt
miljövinsten bli högre.

Dalslands miljö och energikontor anser att föreslagen tid på två år
innan föreskrifterna upphör att gålla är positiv Cå Oet ger tid till att
hinna förelägga berörda verksamheter med försiktighetsmått samt
hinna informera om att foreskrifterna upphävs.

Beredning:
Presidiurn 2O22-A9-AB
Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till yttrande

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på forslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Expedieras:
Dals-Eds kommun
Bengtsfors kommun
Melleruds kommun

Ordförendesign Justerandes sign Utdragsbesiyrkande
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Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Ämne:

Ha n na. Mo ri @ Natu rva rdsve rket.se

den 1 september 202213:15
Remiss av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om

träskyddsbehandling
220901, Förslag till upphävande av NFS 2001.6.pdf; 220901, Förslag till upphävande
av NFS 2001.7.pdf; 220901, Konsekvensutredning upphävande
träskyddsföreskrifter.pdf ; 220901, Missiv förslag om upphävande av föreskrift.pdf

Bifogade filer:

Till MiljöenheUMiljökontor eller motsvarande

Remiss av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling

Naturvårdsverket översänder härmed ett förslag om att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6) om
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp och ersätta dem med vägledning.

Denna remiss skickas till samtliga kommuner och länsstyrelser samt berörda myndigheter och branschorganisationer,
se sändlista i bifogat missiv. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 1 november 2022.

Vid frågor om remissen går det bra att kontakta undertecknad.

Remissvaren ska skickas till: registrator@naturvardsverket.se, var god ange följande ärendenummer i ämnesraden
NV-05460-2'1.

Naturvårdsverket tar gärna emot exempel på tillståndsbeslut och beslut om skyddsåtgärder och försiktighetsmått för
verksamheter som klassas enligt B kap. 1, 2 eller 11 SS miljöprövningsforordningen. Detta för att få en bild av hur och
ivilken omfattning besluten hänvisar till de foreskrifter som föreslås upphävas och vilket vägledningsbehov som
eventuellt kan bli aktuellt i den delen.

Hälsningar Hanna

HANNA MORI

Teknisk handläggare

NATURVARDSVERKET
lndustrienheten

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm

POST: '106 48 Stockholm
TELEFON:010-698 11 14

I NTERNET: naturvardsverket.se
FACEBOOK: facebook.com/naturvardsverket

Lås om hur Naturvårdsverket behandlar

dina gersonuppqifter
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SWTJDISI{

ENVIRONMEN'IAL
PROTECTION

AGENCY

Hanna Mori
Tel:010-698 ll 14

hanna.mori

@naturvardsverket.se

REMISS
2022-09-01

Ärendenummer
NV-05460-2 t

Remittering av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter
om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 200127) och att ersätta dem
med vägledning

Sammanfattning
Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering av
Naturvårdsverkets loreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller
vakur.rmimpregnering (NFS 2001 :6) och Naturvårdsverkets foreskrifter om
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS
2001:7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva befintliga
foreskrifter och ersätta dem med en ny ltireskrift med uppdaterade bestämmelser
ör träskyddsbehandlande verksamheter. Naturvårdsverket har efter det att
remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela
nya ft)reskrifter avseende träskyddsbehandling, dessa skäl redogörs for i bifogad
konsekvensutredning. Naturvårdsverket I'oreslår att loreskrifterna ska upphävas
och ersättas med vägledning.

Naturvårdsverket bedömer att de som berörs av forslaget är verksamheter som
utltir träskyddsbehandling samt tillsynsmyndigheter (länsstyrelse och kommun)
som har tillsyn över verksamheter som utfiir träskyddsbehandling.

Denna remiss innehåller ftljande:

- Förslag på upphävande av loreskrifterna NFS 2001:6 och NFS 2001:7
- Konsekven sutredn ing infor upphävande av Naturvårdsverkets loreskri ft er

Syn pu n kter på förslaget sam t konsekvensutred nin gen

Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket senast den I november 2022.

Vid inlämnande av synpunkter ska diarienummer NV-05460-21 anges. Svar
skickas via e-post till registrator@naturvardsverket.se.

BESOK: srocKHoLt\4 - vIRKESVAcEN 2
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Beslut om denna remiss har fattats av t.f. enhetschef Cecilia Ångström.

Vid den slutliga handläggningen har deltagit teknisk handläggare Hanna Mori
och miljöjurist Malin Blohm.

Detta beslut harfottats digitalt och salcnar ddrftr namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Cecilia Ångström
Hanna Mori

Sändlista
Arbetsmiljöverket
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
Kem ikalieinspektionen
Kommerskollegium
Regelrådet
Samtliga kommuner
Samtliga länsstyrelser
Svenska Träskyddsft reningen
Svenskt näringsliv
Svenskt Trä
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Naturvårdsverkets
författningssamling
rssN r403-8234

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2001 :7) om träskyddsbehandling
genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp;

beslutade den daturn.

Med stöd av 47 $ I forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
häl soskydd foreskriver Naturvårdsverket att verkets ft reskri ft er (NFS
2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel-och
blånadsangrepp ska upphöra att gälla.

Dessa foreskrifter träder i kraft den (ange datum) eller "ffra veckor efter att
de utkom från tryck,"

BJÖRN RISINGER

n.n

(ange enhet)

NFS 2022:x
Utkom från trycket
den
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Naturvårdsverkets
författningssamling
ISSN 1403-8234

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling
genom tryck- eller vakuumimpregnering;

beslutade den datum

Med stöd av 47 $ 2 lorordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
häl soskydd ltireskriver Naturvårdsverket att verkets ft reskri ft er (N F S

2001 :6) orn träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering
ska upphöra att gälla.

Dessa floreskrifter träder i kraft den (ange datum) eller "ffra veckor efter att
de utkom från tryck."

BJÖRN RISINGER

n.n

(ange enhet)

NFS 2022:x
Utkom från trycket
den
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FIanna Moli
Tel:010-698 ll 14

hanna.mori
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KONSEKVENSUTREDNING
2022-09-01

Ärendenummer
NV-05460-21

Konsekvensutredning inftir upphävande av Naturvårdsverkets fiireskrifter
om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 200127) och att ersätta dem
med vägledning

1. Bakgrund

Naturvårdsverket skickade sommaren202l ut en remiss avseende revidering av
Naturvårdsverkets foreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- el ler
vakuum impregnering (NFS 200 I :6) och Naturvårdsverkets floreskrifter om
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS
2001 :7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva befintliga
loreskrifter och ersätta dem med en ny foreskrift med uppdaterade bestämmelser
lor träskyddsbehandlande verksamheter. Syftet var aIt den nya foreskriften
skulle vara mer aktuell utifrån den teknikutveckling som skett inom området
samt att de paragrafer som tillsynsmyndigheter och branschen upplevt som
svårtolkade skulle blitydligare. Naturvårdsverket har efter det att remisstiden
gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela nya
loreskrifter avseende träskyddsbehandling, dessa skäl redovisas nedan.

2. Motivering till ny bedömning

2.1. Bemyndigande

Verksamheter som klassas som B-verksamheter enligt 8 kap. I $ i
miljöprövningsforordningen (2013:25 I ), MPF, exkluderades i det lorslag på ny
foreskrift sorn skickades ut på remiss. Flera remissinstanser påpekade vid
remissrundan att det vore olämpligt att endast reglera C-verksamheter i den nya

floreskriften, detta till fttljd av att kraven skulle upplevas som skarpare och
strängare lor C-verksamheter än B-verksamheter, trots att dessa är mindre och

därfor i de flesta fall kan antas ha en mindre miljöpåverkan. B-verksamheterna
regleras av BAT-slutsatser vars krav, frånsett BAT-AEL, inte är bindande. Detta
leder till svårigheter i avvägningen av vad som är en rimlig kravnivå lor C-
verksamheter.

B-verksamheter exkluderades i lorslaget till ny foreskrift mot bakgrund av att

det är osäkert om Naturvårdsverket har bemyndigande att meddela foreskrifter
for verksamheterna då dessa är indr.rstriutsläppsverksamheter enligt IED och

BESOK: STOCKI.IOLN,'I - VIRKESVÄGEN 2

ÖSTERSUND _ FoRSKARENS VAG 5. HUS UB

POST] I06 .I8 STOCKHOLNI

rEL: 0l 0-698 I 0 00
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omfattas av BAT-slutsatserna ör ytbehandling rned organiska lösningsrnedel,
inklusive behandling av trä och träprodr.rkter med kemikalier. Enligt 9 kap. 5 g

tredje stycket miljöbalken ffir regeringen meddela generella foreskrifter som går
utöver vad som floljer av EU-rätten. I forarbetena anges att bernyndigandet
enbart gäller regeringen, inte myndigheternas loreskriftsrätt (prop. 1997198:45
del 2 s. I I l). Någon sådan begränsning frarngår dock inte av Naturvårdsverkets
bemyndigande i 47 $ lorordningen ( 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, FMH. Mot bakgrund av örarbetsuttalandet anser Naturvårdsverket
emellertid att det inte vore lämpligt att i eventuella nya foreskrifter reglera B-
verksamheter.

Det finns även begränsningar kopplade till det bernyndigande som
Naturvårdsverket idag har i 47 $ p l-2 FMH som talar for att avstå från att
meddela nya öreskrifter även gällande C-verksamheter. Enligt bemyndigandet
ffir Naturvårdsverket meddela närmare foreskrifter orn vilka ftrsiktighetsmått
som ska gälla vid träskyddsbehandling genom doppning och
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering. Det är möjligt att
det redan i dagsläget och i varl fall i framtiden kan örekomma
träskyddsbehandlingsverksam heter som använder andra tekn iker än doppn ing
eller tryck- och vakuumimpregnering och eftersom Naturvårdsverket inte har
bemyndigande att meddela foreskrifter for dem skulle foreskrifter riskera att
konkurrensen snedvrids.

2.2. Svårigheter i att bedöma antalanläggningar
Det saknas ett nationellt register över C-anläggningar i Sverige, vilket innebär
att det finns stor osäkerhet kring hur många verksamheter som utfor
träskyddsbehandling. Naturvårdsverket har sedan tidigare uppgifter om aff det
skulle kunna röra sig om ca 40 anläggningar i Sverige som träffas av 8 kap. 2 $
MPF och alltså ar anmälningspliktiga. Under hösten 2021 kontaktade
Naturvårdsverket 23 kommuner, av dessa uppgav fem att de har tillsyn över en
(l) anmälningspliktig träskyddsbehandlingsverksamhet. Urvalet av kontaktade
kommuner utgick från de som lämnat synpunkter på den tidigare remissen med
reviderad träskyddsloreskrift och med geografisk spridning över landet.

Naturvårdsverket har inte kunnat identifiera någon verksamhet som
träskyddsbehandlar genom doppning och som träffas av 8 kap. I I $ MPF.
Branschforeningarna Svenska Träskyddsforeningen och Svenskt Trä lämnade i

april2020 synpunkter på då gällande träskyddsfiireskrifter tiII Naturvårdsverket.
Föreningarna påtalade då att det, såvitt de känner till, inte längre forekommer
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp vid
svenska sågverk eller svensk impregneringsindustri. Vidare framforde de att
industriell träskyddsbehandling genom ytlig påloring av träskyddsmedel
forekommer inom fonsterindr"rstrin genom s.k. sköljmålning (flow-coat) med
vattenbaserade träskyddsmedel. Det är även möjligt att det finns ett ffital
doppningsanläggningar kvar hos några fonstertillverkare där doppning görs som
örebyggande rötskyddsbehandling. Ovissheten kring om träskyddsbehandling
genom doppning överhuvudtaget florekommer i Sverige innebär att det är svårt
att fastställa en rimlig kravnivå for den typen av verksamhet. Även antal
verksamheter som utfor träskyddsbehandling genom vakuum- eller tryckteknik
framstår som få, vilket innebär att det kan ifrågasättas om det är rimligt att
meddela generella öreskrifter.
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2.3. Ny bedömning

Mot bakgrund av att både branschen och tillsynsrnyndigheter har uttryckt att
forskrifterna NFS 2001:6 och NFS 2001:7 är daterade och i vissa fall
svårtolkade anser Naturvårdsverket fortsatt att foreskrifterna bör upphävas. Vid
en samlad bedömnirrg av de skäl som beskrivs ovan anser Naturvårdsverket att
det i dagsläget inte bör meddelas några nya foreskrifter for träskyddsbehandling
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller genom doppning. Av de svar som
inkom vid remissrundan sommaren 2021 tolkar dock Naturvårdsverket det som
att efterfrågan på vägledning är stor vilket gör att Naturvårdsverket bedömer att
uppdaterad vägledning inom området träskyddsbehandling bör tas fram.

3. Andra alternativ
Naturvårdsverket har identifierat tre alternativ for att hantera foreskrifterna NFS
2001:6 och NFS 2001:7.

l. Låta foreskrifterna finnas kvar som de ser ut idag.
2. Upphäva loreskrifterna och ersätta dem med en reviderad floreskrift.
3. Upphäva loreskrifterna och ersätta dem med vägledning

Naturvårdsverket bedömer alternativ I som olämpligt mot bakgrund av att
floreskrifterna är daterade och att det har skett en teknikutveckling inom
träskyddsområdet sedan föreskrifterna meddelades. Både bransch och
tillsynsmyndigheter har även påtalat lor Naturvårdsverket att vissa paragrafer i
loreskrifterna är svårtolkade.

Alternativ 2 är det alternativ som fanns som primärt lorslag i den remiss som
skickades ut sommaren202l. Enligt Naturvårdsverkets bedömning vore det med
hänsyn till de skäl som redovisats i avsnitt 2 ovan olärnpligt att rneddela nya
öreskrifter baserade på de bemyndiganden som finns idag. Vidare kan
rimligheten i alLta fram {tireskrifter ifrågasäffas mot bakgrund av de indikationer
som Naturvårdsverket fätt gällande antal anläggningar som skulle beröras.

Alternativ 3 innebär att de gamla foreskrifterna upphävs, men utan att ersättas
med nya. Mot bakgrund av att branschen innefattar verksamheter i varierande
storlek som är utspridda över landet, finns en risk for att tillstånds- och
tillsynsmyndigheter gör olika bedömningar av vilka krav som är rimliga att
ställa. Naturvårdsverket bedömer ändock att detta är det bästa sättet att gå
vidare. Genom att en vägledning tas fram finns goda chanser att uppnå en
effektiv och likvärdig tillsyn över landet.

4. Identifierade aktörer
Naturvårdsverket har identifierat att foljande aktörer berörs av lorslaget att
upphäva foreskrifterna och ersätta dem med vägledning.

r Verksamheter som utfor träskyddsbehandling.
e Tillsynsmyndigheter (länsstyrelse och kommun) som har

träskyddsbehandlande verksamheter som tillsynsobjekt.
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5. Konsekvenser

5.1. Konsekvenser för företag

Natr.rrvårdsverket kan inte se att lorslaget skulle kräva någon tidsåtgång ör
foretag inorn träskyddsbranschen då det innebär att lagstiflning plockas borl.

Förslaget att upphäva loreskrifterna bör inte i sig innebära några ökade
kostnader ft)r de foretag som berörs av ändringen. Frånvaron av öreskrifter
kommer dock att innebära att tillsynsmyndigheter kan komma att ställa krav på

forsiktighetsmått, då med utgångspunkt i miljöbalken, som ersätter de krav som

nu gäller enligt loreskrifterna. Det är möjligt att det i det enskilda fallet kan
komma att ställas högre krav på forsiktighetsrnått än de som loreskrifterna idag
anger. Naturvårdsverket har svårt att göra en kostnadsuppskattning av vad dessa

eventuella krav skulle kunna innebära for verksamhetsutövarna. Den
individuella prövningen innebär emellertid att en skälighetsbedömning enligt 2
kap.7 $ miljöbalken ska ske i varje enskilt ärende och säkerställer därmed att
eventuella kostnader är motiverade ur miljösynpunkt.

En möjlig farhäga med att upphäva nuvarande loreskrifter utan att ersätta dem
med annan lagstiftning är risken for att krav och bedömningar kan komma att i
högre grad variera lor verksamheter i olika delar av landet. Naturvårdsverkets
planer pä attta fram en vägledning är en åtgärd lor att lorsöka undvika att så

sker och ftir att främja likvärdiga bedömningar. Naturvårdsverket kan se en

ördel i att tillsynsmyndigheten gör bedömningar i det enskilda fallet i stället for
att generella bestämmelser tas fram, särskilt då det är osäkert hur stort antal
anläggningar som berörs.

5.2. Konsekvenser för tillsynsmyndigheter

Att upphäva foreskrifterna kan leda till en tillfiilligt ökad arbetsinsats ltir
tillsynsmyndigheterna som kan behöva forelägga om örsiktighetsmått for
anmälda eller tillståndsgivna verksamheter där villkor har foreskrivits eller
lorsiktighetsmått lorelagts med utgångspunkt i att loreskrifterna reglerar viss
miljöpåverkan.

Tillsynsmyndigheternas möjligheter att ställa krav på forsiktighetsmått kan vara
beroende av om verksamheten har tillstånd eller är anmälningspliktig. B-
verksamheternas tillstånd omfattas av rättskraft enligt 24 kap. 1 $ miljöbalken
och ett eventuellt foreläggande från tillsynsmyndigheten ffir därfor inte begränsa
ett tillståndsbeslut. Detsamma gäller for de C-verksamheter som har ffitt ett
frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6a $ miljöbalken. C-verksamheter utan tillstånd
har dock inget rättskraftigt tillstånd lor sin verksamhet och kan alltid loreläggas
att vidta de krav som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga.

Naturvårdsverket avser att ta fram tillsynsvägledning 1ör att underlätta for
tillsynsmyndigheterna i så stor utsträckning som möjligt.

Naturvårdsverket kan inte se att forslaget skulle innebära några kostnadsmässiga
konsekvenser for ti I lsynsmyndigheterna.

6. Bemyndigande till beslutanderätt
Bemyndigande for upphävande av floreskrifterna finns i 47 $ I och 2
ft)rordningen (1998:899) orn miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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7. Tidpunkt ftir ikraftträdande och informationsinsatser

Naturvårdsverket bedömer att en tidsfrist om två år bör ges från det att beslut om
att upphäva loreskrifterna tas till dess att de upphör att gälla. Detta främst for att
tillsynsmyndigheterna ska ges tid att gå igenom tillståndsgivna och anmälda
verksamheter ltir att se vilka verksamheter som behöver floreläggas att vidta
ytterl i gare fors ikti ghetsrnått.

Naturvårdsverket avser att, i det fall beslut om upphävande av fiireskrifterna
fattas, i så stor utsträckning som möjligt nå ut med informationen om beslutet
och därefter presentera vägledningsinsatser.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-rO-tL

ARENDE 8

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisn i ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rvaltni ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-10-1r

ARENDE 9

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rappofterar från sammanträden m.m.
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen 2022-LO-tI

Änrnor ro

Möte med Skålleruds Byalag i Föreningshuset i Åsensbruk

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar styrelsen för Skålleruds Byalag i Föreningshuset och
diskuterar framtidsplaner m.m.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-10-tL

Ärcnoe u
Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker företag i Melleruds kommun för att informera sig om
deras verksamheter och framtidsplaner.
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