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Dnr MB-2020-2144

Återkallande av tobakstillstånd
Fastighet

Lättebo 1:49

Sökande

Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla beslut om tobakstillstånd för
Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening, med organisationsnummer 729500–1981.

Ärende
Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening har meddelat att företaget blivit uppköpt av
annat företag, och därmed inte kommer sälja tobaksprodukter.

Lagrum
Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 kap. 10 § får en kommun återkalla
ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas.

Beslutet skickas till
Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
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Dnr MB-2020-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att bolaget inte fullgjort kravet på att innan
installation av köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalent eller mer
informera tillsynsmyndigheten om detta.

Ärende
Miljö- och byggnämnden mottog den 13 maj 2020 en installationsrapport rörande köldmedia
på fastigheten x. Av installationsrapport framgick att två aggregat med vardera 30,16 ton
koldioxidekvivalent installerats på den aktuella fastigheten. Miljö- och byggförvaltningen hade
innan installationsrapporten mottogs inte fått någon information om att installation
planerades av bolaget.
Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den
kunskap som behövs, till exempel att den som avser att installera en köldmedieanläggning som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalent eller mer i god tid innan installation eller konvertering
ska underrätta tillsynsmyndigheten om den tänkta åtgärden.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har
inte kommit fram.

Lagrum
Enligt 14 § förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) ska tillsynsmyndigheten
informeras innan installation eller konvertering av köldmedianläggning med mer än 14 ton
koldioxidekvivalent.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 19 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna
krav på underrättelse till tillsynsmyndighet. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.
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Forts § 307

Upplysningar
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning.
Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet
verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift
med dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till
x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2015-x

Föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, personnummer x, vid vite av 25 000 kr att följa
meddelat tillstånd § D-2018-x om att inrätta en infiltrationsbädd där spridningslagrets underkant
ligger som lägst 1 meter under ursprunglig markyta på fastigheten x senast den 1 juni 2021.

Ärende
Fastighetsägaren meddelades den 30 maj 2018 tillstånd att inrätta en avloppsanordning på
fastigheten x som bostadshuset med adress x och x på fastigheten x är kopplade till. Enligt
villkor 1 i tillståndet ska avloppsanordningen utföras i enlighet med vad som angivits i ansökan.
Detta innebär att slutlig avledning av avloppsvattnet ska ske till en infiltration där
spridningslagrets underkant ligger som lägst 1 meter under ursprunglig markyta. Enligt villkor 5
i tillståndet ska avståndet mellan spridningslagrets underkant och högsta grundvattenyta
dessutom vara minst 1 meter.
Enligt inlämnad kontrollplan hade spridningslagrets underkant lagts 1,5 meter under
ursprunglig markyta och därför gjordes ett platsbesök den 26 april 2019 för att kontrollera
avloppsanordningen och dess funktion. Vid platsbesöket uppmättes spridningslagrets
underkant till att ligga 2,2 meter under ursprunglig markyta och grundvattenytan till att ligga
0,5 meter under spridningslagrets underkant. Både fastighetsägaren och gräventreprenören
var med vid platsbesöket.
Fastighetsägaren önskade att få prova att lägga en dränering så grundvattenytan skulle sänkas
under infiltrationen. En dränering anlades i september 2019 och ett nytt platsbesök gjordes
därför den 7 maj 2020 och då mättes grundvattenytan till att ligga 0,4 meter under
spridningslagrets underkant.
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren som kommit in med ett yttrande. I
yttrandet ifrågasätts den senaste mätningen, 0,4 meter, då han själv mätt upp avståndet till
drygt 1 meter ca en vecka senare. Det framförs önskemål om ytterligare en mätning. Han anser
också att anläggningen lagts enligt miljö- och byggförvaltningens anvisningar och att det är
onödigt att göra om infiltrationsbädden och lägga den ovan mark samt installera en
pumpbrunn.
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Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har mätt upp spridningslagrets underkant till att ligga 2,2 meter
under ursprunglig markyta. Denna avvikelse mot 1 meter som tillståndet omfattar bedöms
vara för stor för att kunna klassas som ringa. Vidare har grundvattennivån mätts till att ligga
0,5 respektive 0,4 meter under spridningslagrets underkant, vilket är för kort avstånd för att
reningen ska fungera tillfredsställande. Länsstyrelsernas GIS-stöd visar dessutom att
grundvattennivån förväntas kunna stiga ytterligare 0,87 meter vid full fyllnadsgrad i
vattenmagasinet. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är därmed att villkor 1 och 5 i
tillstånd § D-2018-x inte har följts och att avloppsanordningens funktion är bristfällig och
därmed behöver göras om.

Lagrum
En tillsynsmyndighet får besluta om föreläggande som behövs för att beslut som meddelats
med stöd av balken ska följas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Enligt 26 kap. 14 § får ett
sådant beslut förenas med vite.
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken får tillstånd meddelade med stöd av balken förenas med villkor.

Beslutet skickas till
x

Kopior
Delegationsbeslut § D-2018-x
Ansökan

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, personnummer x,
att från och med den 1 maj 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
−

Trekammarbrunnen har varit kraftigt översvämmad och slam har gått ut i
infiltrationsledningarna.

−

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

−

Trekammarbrunnen har en felaktig konstruktion då den första kammaren är en av de två
mindre.

−

Anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 oktober 2020
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober
2020 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd 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 olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, personnummer x,
att från och med den 1 november 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 november 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
−

Efter trekammarbrunnen avleds vattnet till en rensbrunn. Var avloppsvattnet tar vägen
efter rensbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen, varken fördelningsbrunn eller
luftningsrör påträffades. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå.

−

Tillstånd för anläggningen saknas.

−

Vid inspektionstillfället noterades att cementringarna mellan trekammarbrunnens första
och andra cementring förskjutits i sidled och eventuellt är brunnen inte tät.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Fastighetsägaren har kontaktat miljö- och
byggförvaltningen och meddelat att han inte kände till förbudet, som är riktat till tidigare
ägare, men att en förbättrad avloppsanläggning planeras till våren 2021.
Eftersom fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 oktober 2020
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober
2020 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd 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 olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2020-1709

Ansökan om bygglov för enbostadshus
Fastighet

Karsnäs 1:2

Sökande

Axel och Fideli Sandahl

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Karsnäs 1:2.
Avgift: 24 853 kronor. Faktura skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Fred Nordberg
Tolja 1
574 96 Vetlanda

Ärende
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus.
Berörda grannar på fastigheterna x, x, x, x samt x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheterna x, x och x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden och ägarna
till x och x har inte svarat.
Den tilltänkta platsen för den nya byggnaden ligger på mark som är klassad som betesmark i
jordbruksblock från 2017. Sedan några år brukas marken som bete men var tidigare igenväxt.
Sökanden vill placera bostadshuset med tillhörande tomt ca 50 meter från en befintlig
huvudbyggnad och ca 10 m från en befintlig lekstuga.

Motivering
Marken har röjts och betats i avvaktan på planerad byggnation. Bedömningen är att den
tilltänkta placeringen inte nämnvärt påverkar övrigt jordbrukslandskap utan att placeringen
passar in för att få en sammanhängande bebyggelse med övriga hus på fastigheten.
Placeringen ger även möjlighet att använda befintlig infart från den närliggande vägen och
ansluta till tidigare framdragen el, fiber och befintlig avloppsanläggning som har kapacitet för
fler hushåll än de som finns i dagsläget.
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Lagrum
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 § §, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 § § i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen.
Enligt 2 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får endast mark som från allmän synpunkt är
lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms utifrån bestämmelserna i 2 kap 5
och 6 § § plan- och bygglagen (2010:900) och omfattar bl.a. risk för översvämning,
trafiksäkerhet samt möjligheten att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering.
Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden ska skyddas.
Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) får lokalisering, placering och utformning av
byggnadsverk inte ske så att det påverkar grundvattnet eller omgivningen så det innebär fara
för människors hälsa och säkerhet eller innebär betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1988:808) får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Upplysningar
I tjänsteskrivelse till miljö- och byggnämnden sammanträde lämnades följande yttrande från
förvaltningen:
Sökande vill placera bostadshuset med tillhörande tomt på mark som i dagsläget brukas som
betesmark. Åkerarealen på fastigheten uppgår till 20 ha och har normalt brukningsvärde enligt
fastighetsregistret. Den aktuella marken ingår i ett sammanhängande jordbrukslandskap som
brukas.
Bedömningen är därmed att markens läge och beskaffenhet är sådan att den är väl lämpad för
jordbruksproduktion och därmed även brukningsvärd. Det allmänna intresset av att behålla
marken som jordbruksmark bedöms vara större en det enskilda intresset av att bebygga
marken med ett enbostadshus och därmed bör bygglov inte beviljas.
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Forts § 311
Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked enligt 10
kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte heller påbörjas förrän fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen (2010:900).
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900).
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked
lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet skickas till
Axel och Fideli Sandahl

Bilaga

Kallelse till tekniskt samråd

Kopia

Kontrollansvarig
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Dnr MB-2020-2139

Tillfällig delegation
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreläggande om att redovisa resultat från radonmätning
som är förenade med vite, får upphävas av handläggare. Det får endast ske om resultat från
radonmätning har redovisats innan tidsfristen i föreläggandet har löpt ut.

Ärende
Det nationella miljömålet om radon säger att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte
påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att radonhalten i bostäder är lägre än 200
Bq/m³ luft.
Miljö- och byggförvaltningen har i september 2019 påmint fastighetsägare till flerbostadshus
att senast den 1 augusti 2020 skicka in resultat från radonmätning.
Alla fastighetsägare har inte redovisat resultat från radonmätning inom den angivna tiden i
påminnelsen, varvid ett föreläggande förenat med vite beslutats av nämnden.
Fastighetsägaren får då ytterligare en tidsfrist och flertalet kommer att ha utfört de
radonmätningar som krävts innan tiden i vitesförbudet löper ut.
Beslut förenade med vite beslutas enligt nämndens delegationsordning av nämnden. Ett
nämndbeslut ska följaktligen upphävas av nämnden. Då denna typ av beslut kommer att bli
många och nämnden endast har sammanträde en gång per månad, underlättar det
ärendehanteringen om beslut om upphävande i dessa fall kan hanteras av handläggare.

Beslutet skickas till
Handläggare
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§ 313

Meddelanden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 september - 18 oktober, dnr MB-2020-2109-1
Delegationsbeslut 19 september - 18 oktober, dnr MB-2020-2109-2
x, överklagande av lst beslut om vindkraftverk, dnr MB-2019-x
x, överklagande av lst beslut om strandskyddsdispens, dnr MB-2020-x
x, överklagande av lst beslut om förhandsbesked av enbostadshus,
dnr MB-2020-x

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten
x
Överklagningar sända till mark- och miljödomstolen
-

x, överklagan av MMD beslut, dnr MB-2012-x

Överklagningar sända till länsstyrelsen
-

x, överklagan av föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd, avlopp, dnr MB-2013-x
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