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MN § 135

Dnr MN 2015/139

Hamnen 1:2 - föreläggande att inkomma med uppgifter
om verksamhet som påverkar hälsa och miljön
Sammanfattning
Olssons Brygga AB avser att bedriva nöjesarrangemang under hösten 2015
och fram till och med den 31 januari 2016 i ett tält uppsatt på piren i Arvika
hamn. I samband med arrangemang kommer tältet värmas upp till
komforttemperatur med hjälp av fem dieselaggregat. Miljöstaben har vid
flera tillfällen efterfrågat en redovisning av partikelutsläpp men detta har inte
inlämnats. Liveside Event AB, som monterar upp tältet, har via e-post
meddelat att dieselaggregaten inte är utrustade med någon reningsutrustning.
När det gäller ljudnivåer från underhållningen i tältet har Miljöstaben bett
verksamhetsutövaren att lämna in ljudnivåberäkningar men några sådana har
inte inkommit.
Myndighetsnämnden konstaterar att verksamheten periodvis kan komma att
orsaka en försämring av luftkvaliteten i Arvika centrum samt att den under
kvällar och nätter kan ge upphov till ljudstörningar för närboende. Därmed
finns risk för att den orsakar olägenhet för människors hälsa men att det
underlag som inkommit i ärendet är så pass bristfälligt att det inte är möjligt
att göra någon bedömning.
Myndighetsnämnden beslutar att begära in kompletterande uppgifter om
dieselaggregatens gemensamma utsläpp av PM10 per tidsenhet samt en
beräkning av ljudnivåerna vid fasad på närmaste hus med bostäder.
Bakgrund
Liveside Event AB har ansökt om tidbegränsat bygglov för evenemangstält
på Hamnen 1:2. Det tidbegränsade bygglovet har beviljats. Enligt uppgift
kommer tältet att utnyttjas för arrangemang av Olssons Brygga AB.
Beskrivning
Inkomna handlingar beskriver inte fullständigt de uppgifter som Miljöstaben
efterfrågar och som är relevanta i frågan. Det som framkommit är följande:
Enligt lämnade uppgifter vid möte den 9 oktober 2015 kommer tältet att vara
uppställt till och med den 31 januari 2016.
Grunduppvärmning av tältet kommer att ske med elfläktar till en temperatur
precis över 0 °C. I samband med arrangemang kommer tältet värmas upp till
komforttemperatur med hjälp av dieselaggregat. Enligt Mattias Olsson
kommer dessa aggregat vara igång cirka 50 timmar och förbrukningen av
diesel uppgå till cirka 2 000 liter. Redovisning av partikelutsläpp från
aggregaten har efterfrågats av Miljöstaben men inte uppgetts. Liveside Event
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AB har via e-post meddelat att dieselaggregaten inte är utrustade med någon
reningsutrustning.
Vid möte den 9 oktober uppgav Andreas och Mattias Olsson att det kommer
att bli arrangemang vid fem olika datum. Vid dessa tillfällen planerar man att
ha underhållning fram till klockan 02.00. Miljöstaben har efterfrågat
ljudnivåberäkning för närmaste bostäder men någon sådan har inte redovisats
Lagstiftning
Enligt 1 kap. 1§ punkt 5 ska miljöbalken tillämpas så att återanvändning och
återvinning liksom hushållning med material, råvaror och energi främjas så
att kretslopp uppnås.
Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller annan
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
2 kap. 6 § Val av plats
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde
ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön.
2 kap. 7 § Rimlighetskrav vid intresseavvägning
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 2 kap 5 § miljöbalken att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna
till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor
användas.
26 kap. 21 § Skyldighet att lämna uppgifter m.m. vid tillsyn
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och
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handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
26 kap. 22 § Skyldighet att utföra undersökningar m.m. vid tillsyn
Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig
att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen.
26 kap. 14 § Beslut förenliga med vite
Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.
26 kap. 26 § Omedelbar giltighet av tillsynsmyndighets beslut
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart
även om det överklagas.
Bedömning
Myndighetsnämnden konstaterar att verksamheten periodvis kan komma att
orsaka en försämring av luftkvaliteten i Arvika centrum samt att den under
kvällar och nätter kan ge upphov till ljudstörningar för närboende. Därmed
finns risk för att den orsakar olägenhet för människors hälsa men att det
underlag som inkommit i ärendet är så pass bristfälligt att det inte är möjligt
att göra någon bedömning.
Eftersom klagomål på ljudstörningar från verksamheten vid Olssons Brygga
inkommer till Miljöstaben under sommarhalvåret finns anledning att befara
att närboende kommer att uppleva olägenheter av ljud även vid kommande
evenemang i tältet på piren.
Eftersom underlaget till bedömning av verksamhetens eventuella påverkan
på människor och miljön redan har efterfrågats vid flera tillfällen, både
muntligt och via e-post, bedömer myndighetsnämnden att det är befogat att
förena föreläggandet med vite.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar förelägga Olssons Brygga AB (org nr 5568158900) som verksamhetsutövare att senast två veckor efter delgivet beslut
inkomma med kompletterande uppgifter om dieselaggregatens gemensamma
utsläpp av PM10 per tidsenhet.
Vidare beslutar Myndighetsnämnden att förelägga Olssons Brygga AB att
senast fyra veckor efter delgivet beslut inkomma med en beräkning av
ljudnivåerna vid fasad på närmaste hus med bostäder. För
musikarrangemangen ska beräkningen utgå från den ljudnivå som för
verksamhetsutövaren är bruklig vid första publikplats vid evenemang
sommartid på Olssons Brygga (avser förstärkt musik). Separat beräkning ska
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även ske för de dieseldrivna uppvärmningsaggregaten när samtliga är ingång.
Besluten tas med stöd av 26 kap. 21 § Miljöbalken och med hänvisning till
26 kap. 22 § samma lag.
Besluten förenas med ett vite på vardera 7 500 kronor; ett för uppgifterna om
partikelhalten, ett för ljudnivåberäkningen. Detta beslut sker med stöd av 26
kap. 14 § Miljöbalken.
Myndighetsnämnden bestämmer med stöd av 26 kap. 26 § Miljöbalken att
beslutet ska gälla även om det överklagas.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen (bilaga).
Beslutet skickas till
Olssons Brygga AB, Kyrkogatan 37, 671 31 Arvika, mb
Liveside Event, Mötterudsvägen 1, 671 34 Arvika
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