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§1

Änd
dringar i fö
öredragnin
ngslistan
Följan
nde ärende bordläggs
b
till nästa samm
manträde:
ddsföreskriftter för Korsb
berga grundvvattentäkt X.
Ansökan om dispens från skyd
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Dnr MB‐2
2015‐109

Tillsynsplan fö
ör miljötilllsyn 20155
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att antaa upprättat förslag
f
till tillsynsplan förr 2015 för sin
n
verkssamhet enliggt miljöbalken
n.

Ären
nde
Enligtt miljöbalken
ns bestämme
elser, miljöti llsynsförordningen, ska nämnden
n
forrmellt
faststtälla en plan för sin tillsynsverksamheet varje år.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Utdraag
Akt
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Dnr MB‐2
2015‐109

Verkksamhetsplan för liivsmedelsskontroll 2015
2
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att antaa upprättat förslag
f
till ve
erksamhetsp lan för 2015
för sin verksamheet enligt livsm
medelslagen .

Ären
nde
Enligtt livsmedelslagstiftningens bestämm elser ska näm
mnden formellt fastställaa en plan förr
sin veerksamhet vaarje år.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Utdraag
Länssstyrelsen
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Dnr MB‐2
2015‐109

Kontrollplan för
f läkem
medels‐, to
obaks‐ och
h folkölsfö
örsäljning 2015
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att antaa upprättat förslag
f
till ko
ontrollplan föör 2015 för
sin veerksamhet enligt läkemedelslagen, toobakslagen och
o alkoholla
agen.

Ären
nde
Enligtt ovanståend
de lagstiftnin
ng, ska nämnnden formelltt fastställa en kontrollplaan för sin
tillsyn
nsverksamheet varje år.

Utdrrag
Akt

Just siggn
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Dnr MB‐2
2014‐3075

Reviidering avv miljö‐ occh byggnäämndens delegation
d
nsordningg
Besllut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att antaa upprättat förslag
f
till reviderad
deleggationsordning för miljö‐ och byggnä mnden.

Ären
nde
Deleggationsordningen har revviderats gällaande punkt 9 till:
Upph
handling av tjjänster och ingå avtal om
m kostnaden överstiger 100
1 000 kr/o bjekt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Utdraag
Akt

Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Dnr MB‐2
2014‐xx

Miljösanktion
nsavgift ciistern
Fastigghet
Verkssamhetsutövvare

XX
X
XXX
X

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, personnumm
mer XX, ska betala
b
en
miljösanktionsavggift på 2 000 kronor. Anleedningen är ej utförd kontrollbesiktnning av
cisterrn (med tillveerkningsnum
mmer 7658) iinom gälland
de intervall på
p fastighete n XX.

Ären
nde
Den 229 januari 20
014 genomfö
örde miljö‐ ooch byggförvaaltingen en föranmäld
f
innspektion
enligtt miljöbalken
n hos XX på fastigheten
f
XXX. Vid besökket påmindes XX om att
dieseelcisternen skka besiktigass med ett åteerkommande
e intervall om
m den inte saaneras.
Datum
m för när cissternen senast skulle bessiktigats var den
d 26 augusti 2014, äveen en skriftligg
påminnelse skickaades av miljö
ö‐ och byggföörvaltningen
n den 7 maj 2014.
2
Vid tel efonsamtal
med XX den 22 oktober 2014 uppgav han att ingen ko
ontrollrapport fanns. Om
m det skulle
finnas en kontrollrapport upp
pmanades haan att uppvissa denna för miljö‐ och
byggfförvaltningen
n senast den
n 1 decembe r 2014. Miljö
ö‐ och byggfö
örvaltningenn har inte
mottaagit någon kontrollrappo
ort för diesellcisternen påå fastigheten.
Ärend
det har kommunicerats men
m inget ytttrande har kommit
k
in.

Motiivering
Enligtt den senast uppvisade kontrollrappo
k
ort av verksaamhetsutöva
aren utfördess en
cisterrnbesiktning den 26 augu
usti 2008 ochh visade att cisternen
c
hade ett kontroollintervall
på 6 åår. Cisternen
n har inte kontrollerats innom gällande
e intervall occh därför ansser miljö‐ och
byggn
nämnden attt en miljösan
nktionsavgiftt ska tas ut.

Lagru
um
Enligtt 30 kap miljöbalken (199
98:808) och 10 kap 4 § fö
örordningen (2012:259) oom
av 8 kap 5
miljösanktionsavggifter ska en miljösanktioonsavgift bettalas för en överträdelse
ö
öreskrifter (N
NFS 2003:24) om skydd mot
m mark‐ occh
och 6 §§ Naturvårdsverkets fö
vatteenförorening vid lagring av
a brandfarli ga vätskor genom att intte utföra
återkkommande kontroll inom
m angivna int ervall. Miljössanktionsavg
giften är 2 0000 kronor.
Miljösanktionsavggift ska tas ut
u även om ööverträdelsen
n inte har ske
ett uppsåtliggen eller av
oaktssamhet. Avgiiften behöve
er dock inte ttas ut om det är oskäligt enligt 30 kapp 2 §
miljöbalken.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Forts § 6
Återkkommande kontroll
k
av cisterner medd tillhörande rörledningar ska enligt N
NFS
2003:24 8 kap 5 och
o 6 §§ genomföras meed ett intervaall av 12 år (ccistern med
korro
osionsskydd, K‐cistern) elller 6 år (cist ern som inte
e uppfyller krravet på
korro
osionsskydd, S‐cistern).

Uppllysningar
Avgifften ska betaalas till Kamm
markollegiet enligt särskild betalningssuppmaning.. Betalning
ska skke senast 30
0 dagar efter delgivning. EEfter sista be
etalningsdag får beslutett verkställas
som llagakraftvun
nnen dom. Avvgiften ska bbetalas även om beslutet överklagas. Se bifogat
inform
mationsmateerial från Naturvårdsverkket.
Upprepas överträädelsen inom
m två år från dagen för de
etta beslut, ska
s en
miljösanktionsavggift med dub
bbel avgift taas ut.
Dettaa beslut kan överklagas hos
h mark‐ oc h miljödomsstolen. Hur man
m överklaggar, se bilaga
a.

Utdrrag
XX

Bilaggor
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Inform
mation om betalning
b
av miljösanktioonsavgift

Kopia
Kamm
markollegiet inklusive förrsättsblad tilll beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverkett

Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Dnr MB‐2
2014‐XX

Besllut om förreläggand
de vid vite att städa
a bort aska
a och ensiilageplastt
Fastigghet
Verkssamhetsutövvare

XX
X
XXX
X

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, personnumm
mer XX, föreläggs vid vitee på 5 000 krr
att seenast den 1 april
a
2015:
‐ städa bort askka som uppko
ommit efter att avfall eld
dats på fastig
gheten XX
occh lämna den
nna till godkä
änd mottagaare samt att
‐ saamla ihop ensilageplast från ensilagebbalar på fasttigheten XX.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har vid tillsyynsbesök den
n 18 septemb
ber 2014 på fastigheten
XX no
oterat att det finns en hö
ög med aska uppkommen
n efter eldnin
ng av annat aavfall än
trädggårdsavfall påå fastigheten
n. Ovanpå höögen låg även avfall som inte eldats.
Verkssamhetsutövvaren XX närvarade inte vvid inspektio
onen. I inspektions‐rappoorten, XX,
påpekades bristen och det infformerades oom att en up
ppföljande in
nspektion skuulle komma
ntrollera om askan omhäändertagits korrekt.
k
En uppföljande innspektion
att skke för att kon
gjord
des den 17 deecember 201
14. Högen m
med aska sam
mt icke eldat avfall
a
fanns ffortfarande
kvar. Det noterad
des även ned
dskräpning påå fastigheten
n bestående av gammal eensilageplast
liggan
nde på markken. Samtal fördes med XXX på plats.
Ärend
det har kommunicerats men
m inget ytttrande har kommit
k
in.

Motiivering
Verkssamhetsutövvaren XX har informeratss om den brisstfälliga hantteringen av aavfall men
inte vvidtagit några åtgärder.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Forts § 7

Lagru
um
Enligtt 15 kap. 5 a § miljöbalke
en ska den soom innehar avfall
a
se till att
a avfallet haanteras på
ett häälso‐ och milljömässigt go
odtagbart sä tt.
I sam
mma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen fåår skräpa ned
d utomhus påå en plats
som aallmänheten
n har tillträde
e eller insyn ttill.
I 26 kkap 9 § miljöbalken anges att en tillsyynsmyndighe
et får i det en
nskilda fallett besluta om
de förelägganden
n och förbud som behövss för att denn
na balk samtt föreskrifterr, domar och
andraa beslut som
m har meddellats med stödd av balken ska
s följas. En
nligt 14 § angges att ett
beslu
ut om föreläggganden eller förbud får förenas med
d vite.

Utdrrag
XX

Bilaggor
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass

Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Dnr MB‐2
2014‐XX

Miljjösanktio
onsavgifft cistern
Fastigghet
Verkssamhetsutövvare

XX
X
XXX
X

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, organisation
nsnummer XX, ska betalaa en
miljösanktionsavggift på 2 000 kronor. Anleedningen är ej utförd kontrollbesiktnning av
cisterrn inom gällaande intervall på fastigheeten XX.

Ären
nde
Den 116 december 2013 genom
mförde miljöö‐ och byggfö
örvaltingen en
e föranmäldd
rutiniinspektion hos XX på fasttigheten XX. Det konstatterades vid besöket
b
att d et finns en
cisterrn på fastigheten som intte kontrollerrats inom gällande intervvall.
Ärend
det har kommunicerats men
m inget ytttrande har kommit
k
in.

Motiivering
Ingen
n kontrollrap
pport har kun
nnat visas uppp av verksam
mhetsutövarren som visa r att
cisterrnen har kon
ntrollerats inom gällandee intervall och därför anse
er miljö‐ ochh
byggn
nämnden attt en miljösan
nktionsavgiftt ska tas ut.

Lagru
um
Enligtt 30 kap miljöbalken (199
98:808) och 10 kap 4 § fö
örordningen (2012:259) oom
av 8 kap 5
miljösanktionsavggifter ska en miljösanktioonsavgift bettalas för en överträdelse
ö
och 6 §§ Naturvårdsverkets fö
öreskrifter (N
NFS 2003:24) om skydd mot
m mark‐ occh
vatteenförorening vid lagring av
a brandfarli ga vätskor genom att intte utföra
återkkommande kontroll inom
m angivna int ervall. Miljössanktionsavg
giften är 2 0000 kronor.
Miljösanktionsavggift ska tas ut
u även om ööverträdelsen
n inte har ske
ett uppsåtliggen eller av
oaktssamhet. Avgiiften behöve
er dock inte ttas ut om det är oskäligt enligt 30 kapp 2 §
miljöbalken.
k
av cisterner medd tillhörande rörledningar ska enligt N
NFS
Återkkommande kontroll
2003:24 8 kap 5 och
o 6 §§ genomföras meed ett intervaall av 12 år (ccistern med
osionsskydd, K‐cistern) elller 6 år (cist ern som inte
e uppfyller krravet på
korro
korro
osionsskydd, S‐cistern).
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Forts § 8

Uppllysningar
Avgifften ska betaalas till Kamm
markollegiet enligt särskild betalningssuppmaning.. Betalning
ska skke senast 30
0 dagar efter delgivning. EEfter sista be
etalningsdag får beslutett verkställas
som llagakraftvun
nnen dom. Avvgiften ska bbetalas även om beslutet överklagas. Se bifogat
inform
mationsmateerial från Naturvårdsverkket.
Upprepas överträädelsen inom
m två år från dagen för de
etta beslut, ska
s en
miljösanktionsavggift med dub
bbel avgift taas ut.
Dettaa beslut kan överklagas hos
h mark‐ oc h miljödomsstolen. Hur man
m överklaggar, se bilaga
a.

Utdrrag
XX

Bilaggor
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Inform
mation om betalning
b
av miljösanktioonsavgift

Kopia
Kamm
markollegiet inklusive förrsättsblad tilll beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverkett

Just siggn
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Dnr MB‐2
2012‐XX

Upp
phävande av vitesfö
öreläggan
nde
Fastigghet
Fastigghetsägare

XXX
X
XXX
X

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att uppphäva § XX‐2014, vitesförreläggande eenskilt
avlop
pp, och låta förbudet
f
§ D XX‐2013 attt släppa ut avvloppsvatten
n fortsatt gäl la.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XXX och
h miljö‐ oc h
bedömt avloppsaanordningen som bristfälllig. Efter inventeringen har
byggn
nämnden förbjudit utsläpp av avlopppsvatten från
n befintlig avvloppsanordnning från och
h
med den 1 juni 20
014. Eftersom
m ingen ansöökan om inräättande av nytt avlopp innkommit vid
den ttiden har miljö‐ och bygggnämnden beeslutat att vid ett vite av 25 000 kronnor förbjuda
utsläp
pp från och med
m den 1 december 20014.
Efter att beslutet om vitesförbud fattats hhar fastighettsägaren kontaktat miljö‐‐ och
byggfförvaltningen
n för att berä
ätta att huseet står obebo
ott sedan 2013.

Motiivering
Undeer tiden som huset (och därmed
d
ävenn avloppsano
ordningen) in
nte används så
"uppffyller" fastighetsägaren förbudet
f
att släppa ut avvloppsvatten. Miljö‐ och
byggfförvaltningen
n gör bedöm
mningen att eett förbud uttan vite är tillräckligt och föreslår
därfö
ör att vitesföreläggandet bör upphävaas. Däremot bör förbude
et § D XX‐20113 fortsatt
gälla..

Uppllysningar
Vid den tidpunkt huset och avvloppsanord ningen åter ska tas i bruk ska en goddkänd
avlop
ppsanordningg finnas.
Det kkrävs tillstånd
d från miljö‐ och byggnäm
mnden för att inrätta en avloppsano rdning som
en elller flera vatttentoaletter ska anslutas till. Det krävvs anmälan till miljö‐ ochh
byggn
nämnden för att inrätta en
e avloppsannordning utaan ansluten vattentoalett
v
tt. Anmälan
krävss också vid än
ndring av avlloppsanordnningar om åtggärden kan medföra
m
väseentlig
ändriing av avlopp
psvattnets mängd
m
eller saammansättn
ning.
Den ssom inrättar eller ändrar en avloppsaanordning uttan tillstånd eller anmälaan, trots att
dettaa krävs, ska betala
b
en miljjösanktionsaavgift.

Utdrrag
xx

Just siggn
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Dnr MB‐2
2014‐1228

Byggglov för raadhus med tre lägeenheter
Fastigghet

Banér 10

Sökan
nde

P
A
AB
Vetlanda Projekthus
Vasagatan
n3
574 38 Vettlanda

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att bevvilja bygglov, med liten avvvikelse från detaljplan,
för raadhus på fasttigheten Ban
nér 10.
Byggllovsavgift: 33
3 140 kronorr
Ansökan avser nyybyggnad av radhus med tre lägenheter. Lägenhe
eterna ska upppföras i två
plan. Hörnlägenheterna komm
mer att ha e n boarea på cirka 140 kvvm och mittläägenheten
136 kkvm. Varje lägenhet har en
e carport.

Motiivering
Den ttotala byggnadsytan överskrids men åtgärden be
edöms som en
e liten avvikkelse från
gällan
nde detaljplaan. Gällande detaljplan äär upprättad 1934 och ge
enomförandeetiden har
gått u
ut. Berörda grannar
g
har inget att inväända mot åtggärden. Åtgä
ärden är föreenlig med
planeens syfte.

Lagru
um
Enligtt 9 kap. 31b § plan‐ och bygglagen
b
skka ansökninggar om bygglov för åtgärdder inom
områåden med deetaljplan som
m avviker frånn detaljplan bifallas om åtgärden
å
är l iten och är
av beegränsad omfattning.
Enligtt 9 kap. 31c § plan‐ och bygglagen
b
få r, efter att genomförand
detiden har ggått ut,
byggllov ges för en
n åtgärd som
m avviker frå n detaljplane
en utöver vad som följerr av 31 b §,
om åttgärden är fö
örenlig med detaljplanenns syfte och tillgodoser
t
ett angelägett gemensamtt
behov eller ett allmänt intresse.
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Forts § 10

Uppllysningar
Åtgärrden får inte påbörjas förrrän miljö‐ ooch byggnämnden lämnatt ett startbessked, enligt
10 kaap. 3 § plan‐ och bygglage
en.
Påbörjas åtgärden innan byggglov och starrtbesked läm
mnats tas byg
ggsanktionsavvgift ut,
enligtt 11 kap. 51 § plan‐ och bygglagen.
b
Certiffierad kontro
ollansvarig krävs för desssa åtgärder, förslag på ko
ontrollansvarrig ska
lämnas in till miljö
ö‐ och byggfförvaltningenn.
k
i detta ärende
Tekniiskt samråd krävs
Byggh
herren ska läämna förslagg till kontrollpplan senast vid
v det tekniska samrådeet.
Lovett upphör att gälla om åtggärden inte hhar påbörjatss inom två årr och avslutaats inom fem
m
år fråån den dag so
om beslutet vinner laga kkraft, enligt 9 kap. 43 § plan‐
p
och byggglagen.
Åtgärrden får inte tas i bruk fö
örrän ett sluttbesked lämn
nats, enligt 10
1 kap. 4 § pllan‐ och
byggllagen.
För b
byggnadsarbeetet gäller fö
öreskrifter i pplan‐ och byggglagen och byggverkslaggen samt
Boverkets byggreegler BBR 18,, BFS 1993:577 (BFS 2011::6) och Boverkets föreskrrifter EKS 8
(BFS 22011:10)
Inform
mationsbrevv skickas till sakägarna.
s

Utdrrag
Allt i bygg Håkan Blom AB

Bilagga
Faktu
ura
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§11

Kursser
Ären
nde
Inform
mation om utbildningar
u
i miljöbalkenn, livsmedelsslagen och pllan‐ och byggglagen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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§ 12

Delggivningar med särskkild redovvisning
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att läggga redovisnin
ngarna till ha
andlingarna.

Ären
nden
Upph
hävande av vitesförbud
v
att
a släppa ut avloppsvatte
en:
XX
Åtalsanmälan, sekretess
mation från byggavdelningen
Inform
Överkklagande av miljö‐ och byyggnämndenns beslut om
m utdömande
e av vite, XX,
dnr M
MB‐XX

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
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nämnden
Sammanträädesdatum
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§ 13

Delggivningar
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att läggga redovisnin
ngarna till ha
andlingarna.

Ären
nden
- Deelegationsbeeslut 19 nove
ember‐ 18 ja nuari, dnr MB‐2015‐109
M
‐2
- Ärrendelista 19
9 november‐ 18 januari, ddnr MB‐2015
5‐109‐1
- Raapport från Europeiska
E
trrafikantveck an
Beslu
ut från länssttyrelsen:
- Prrövar inte beeslutet om strandskyddsddispens för frritidshus och
h komplemenntbyggnad
Skkönberga 1:6
6, dnr MB‐20
014‐2646‐7
‐ Prrövar inte beeslutet om strandskyddsddispens för servicebyggnad på fastighheten
Krråkegård 1:9, dnr MB‐2014‐3016‐3
Beslu
ut från mark‐‐ och miljödo
omstolen:
- Avvslår överklagandet om förbud
f
mot uutsläpp av avvloppsvatten
n, XX,
dn
nr MB‐2013‐xx
Åklaggarmyndigheeten lägger ner förunderssökningen, brott
b
kan inte
e styrkas
‐ Fö
örseelse mott områdesskyydd, Talan om
m företagsbo
ot, dnr MB‐X
XX

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

