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Dnr MB-2019-288

Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

Ärende
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utökad byggrätt inom gällande
detaljplaneområde, genom att prickad mark upphör att gälla, samt att utöka planområdet med
ytterligare område för bostad. Vidare tillförs en byggnadshöjd för markanvändningen handel
och kontor, som i gällande detaljplan saknar reglering.
Gällande detaljplan för området antogs av kommunstyrelsen 2014-03-25. Detaljplanen
upprättades i samband med att kommunen sålde marken och markanvändningen regleras med
utökad flexibilitet genom att tillåta handel, kontor och vandrarhemsverksamhet utöver det
tidigare tillåtna bostadsändamålet.
Fastighetsägaren till Holm 1:3, 1:6 och 1:10 har lämnat in en förfrågan till kommunen om att
förvärva en del av grannfastigheten Holm 1:5 för att uppföra bostäder i form av villor.
Planförslaget omfattas av cirka 1,1 hektar obebyggd mark som kommer möjliggöra för ny
bostadsbebyggelse i form av friliggande villor. Syftet med detaljplanen är därför även att pröva
mark för bostadsändamål i form av villor.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign
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Dnr MB-2019-291

Detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt
del av Tomashöjden 1
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

Ärende
Planens avsikt är att möjliggöra en expansion av Vetlandas näringsliv och tillgodose efterfrågan
på mark för industriändamål. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utökning av
markanvändning för industriändamål på mark som idag är industrimark belagd med prickad
mark samt jungfrulig mark utgörande skog och igenväxande ängs- och betesmark.
Platsen bedöms lämplig då den möjliggör en expansion av redan befintligt industriområde.
Planen kommer att innefatta en väganslutning till området via den befintliga anslutningen från
Östanåvägen. På grund av närheten till bostadsområde bör verksamhet som är störande inte
tillåtas inom detaljplaneområdet.
Expansion mot söder, inom befintlig industrimark, innebär att byggrätten kommer utökas
närmare riksväg 47, Västerleden. Västerleden är riksintresse för kommunikationer och utgör
transportled för farligt gods varav skyddsavstånd behöver beaktas. Prickad mark kommer
därför att förläggas mot Västerleden, men i mindre omfattning än idag.
Den östliga utökningen innebär att icke-detaljplanelagd mark tas i anspråk. Slänter, som i
dagsläget ligger utanför detaljplanelagt område, ska placeras inne på planområdet.
Ett nytt område för vändplan samt gång- och cykeltrafik ska uppföras för att därigenom ge
utrymme för fastigheten Tomasängen 3 att utöka i västlig riktning. Vändplanen och gång- och
cykelvägen är redan idag uppfört på den nya platsen.
Byggnadshöjd regleras genom planbestämmelser.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign
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Dnr MB-2019-289

Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, Hagmarksvägen
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan. I planbeskrivningen bör det
ändras så det tydligt framgår att dagvattenhanteringen ska ske genom lokalt
omhändertagande (LOD).

Ärende
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för fler parkeringsplatser för
att undvika parkering på gata och att göra trafikmiljön säkrare, men även säkerställa
vattenområdet utanför planområdet som är en del av Vetlanda bäcken.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign
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§ 24

Trafikstrategi för Vetlanda kommun
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till trafikstrategi.

Ärende
Vetlanda utvecklas och allt fler väljer att bo, arbeta och besöka kommunen. I takt med att
kommunen växer, ökar behovet av effektiva transporter. Samtidigt växer utmaningen att
minska miljöpåverkan och begränsa utsläppen av växthusgaser.
Vetlanda har stora utmaningar att hantera för att kunna erbjuda god tillgänglighet och
samtidigt uppnå en hållbar utveckling. Trafikstrategin tar därför ett helhetsgrepp om dessa
frågor och fungerar som en sammanhållande strategi och långsiktig målbild för hur trafiken ska
utvecklas för att stödja hållbara transporter och samtidigt öka kommunens attraktivitet.
Syftet med trafikstrategin är att med en långsiktig inriktning formulera strategier som bidrar till
att nå kommunens mål om att planera för en hållbar utveckling.
Trafikstrategin är kommunomfattande och tas fram med utblick till år 2050. Framtagandet av
trafikstrategin har skett i projektform med vägledning av handboken ”Trafik för en attraktiv
stad”.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign
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Dnr MB-2016-X

Vidhållande av förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla förbudet, § D-2017-X, för X att från och med den
1 april 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Efter inventeringen av avloppsanläggningen, beslutade miljö- och byggnämnden den 6 mars
2017, att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning,
från och med den 1 april 2019. Förbudet grundade sig på att trekammarbrunnen var
underdimensionerad för att ta emot avloppsvatten från 4 hushåll. Fastighetsägaren
överklagade inte beslutet.
En ansökan om tillstånd att komplettera befintlig trekammarbrunn på 6 m3, med en
enkammarbrunn på 2 m3, lämnades in den 30 december 2018. Tillstånd för åtgärden
meddelades den 2 januari 2019.
Den 8 februari 2019 kom fastighetsägaren in med en ansökan om dispens från kravet på en
större slamavskiljare. Motiveringen är att det aldrig bott mer än totalt 8 personer i de 4
lägenheterna och då dricksvattentäkten är en borrad brunn med begränsad mängd vatten har
det aldrig varit aktuellt att fler personer ska bo där. På grund av den begränsade belastningen
anser fastighetsägaren att det finns skäl att frångå kravet på att komplettera anläggningen.

Motivering
Den dimensionerade belastningen för ett hushåll ska grunda sig på ett antagande om lägst 5
personer och åretruntboende. På den aktuella fastigheten finns 4 separata hushåll.
Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte de krav som finns på rening av avloppsvatten då
slamavskiljaren är underdimensionerad.

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 september 2019 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 maj 2015 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta
ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från bostad, § D X-2015.
Tillståndet är giltigt med villkoret att avloppsanordningen utförs i enlighet med vad som
angivits i ansökan. I ansökan uppgavs att avloppsanordningen skulle betjäna endast ett hushåll.
Vid inventering den 16 oktober 2015 framkom att även bostad på fastigheten X är kopplad till
denna avloppsanordning. Det innebär att villkor i tillståndet inte följs samt att
avloppsanordningen bedöms vara underdimensionerad.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § X-2016 och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att sökande lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för
tillståndet. Till följd av det har en underdimensionerad efterföljande rening utförts som inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § X-2016 beslutat att från och med den 1 februari 2019
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 februari
2019 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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Forts § 26

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 och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-12

9 (21)

Dnr MB-2015-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 september 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas.

-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-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 två år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 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 juli 2018 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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Forts § 27

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-2018-2059

Yttrande inför beslut om marklov och bygglov för nybyggnad av radhus
och garage
Fastighet

Stensåkra 2:2

Sökande

Vessan Intressenter Ab

Yttrande
Miljö- och byggnämnden har tagit del av den nya ansökan och håller med om
bygglovsenhetens bedömning.

Ärende
Bygglovsenheten önskar yttrande från miljö- och byggnämnden inför beslut på delegation
enligt gällande delegationsordning om marklov och bygglov för nybyggnad av radhus och
garage. Ärendet har tidigare avslagits av nämnden, § 245-2019, där motiveringen till avslag var
att byggnaderna inte hade en god helhetsverkan till omgivningen, samt att ansökan
innefattande färre antal lägenheter än vad som först kommunicerats. Sökande har lämnat in
ett nytt förslag gällande utformning som bygglovsenheten anser uppfylla kraven om en god
helhetsverkan, vilket stadsarkitekten tillstyrker.
Inlämnade bygglovshandlingar omfattar fortfarande 8 lägenheter istället för 12. Att sökande
inte avser bygga hus i två våningar motiveras av sökande med att det inte finns någon
efterfrågan på marknaden. Istället för en god helhetsverkan till Ringvägen som tidigare
motiverats med två våningar får de nu föreslagna bostadshusen istället en god helhetsverkan
till småhusbebyggelsen i norr om Ringvägen i Kv. Kikaren och till parklandskapet med
bäckområdet och på så vis bidrar byggnaderna till stadens attraktionskraft som bostadsort.
Takets lutning i det nya förslaget överensstämmer inte med gällande detaljplanebestämmelser.
Miljö- och byggnämnden kan dock medge en liten avvikelse från detaljplan. Avvikelsen måste
dock vara förenlig med planens syfte. Enligt plan- och bygglagen kan nämnden i ett beslut om
bygglov förklara att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Den avvikelse från
gällande detaljplan som takets lutning utgör är att anse som en sådan liten avvikelse som är
möjligt att medge då den föreslagna byggnaden och dess takvinkel inte har någon negativ
inverkan på stadsbilden och är förenlig med detaljplanens syfte.

Yttrandet skickas till
Bygglovsenheten
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Dnr MB-2018-X

Beslut om att avsluta ärende
Fastighet

X

Sökande

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avsluta ärende MB-2018-X utan ytterligare åtgärder efter
kommunicering med fastighetsägaren.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 15 augusti 2018 mottagit en anmälan underskriven av ca 25
stycken grannar om skräpig och ovårdad tomt och ovårdat hus. Anmälan överlämnades till
miljö- och byggnämndens ordförande och ett av kommunalråden på plats.
Miljö- och byggförvaltningen har vid ett flertal tillfällen hanterat klagomål för den aktuella
fastigheten. Vid det senaste klagomålsärendet MB-2017-X togs ett delegationsbeslut att
avsluta ärendet utan åtgärd. Beslutet överklagades inte av anmälaren.
Vid inspektion på X den 16 augusti 2018 konstaterades följande:
- Tomten ger ett allmänt ovårdat intryck. Gräset är oklippt och buskar är vildvuxna. Det
står ett antal höga granar på tomten. En telefonstolpe vid tomtgränsen har glidit ner
mot gatan men ligger intill tomtgränsen.
- Det står tre fordon och en släpkärra på garageuppfarten och en släpkärra står på
baksidan om huset.
- Byggnaden ger ett allmänt ovårdat intryck. Räcke till balkongen saknas, men
balkongen är inte åtkomlig från utsidan.
Skicket på tomt och byggnad bedömdes i stort sett detsamma som vid inspektionen som
genomfördes 2017.
Miljö- och byggnämnden beslutade den 4 september 2019 att bordlägga ärendet och
kommunicera med fastighetsägaren att åtgärder krävs.
Fastighetsägaren har yttrat sig angående kommuniceringen och meddelat bland annat att
slipers på gatan är borttagna, gräsmattan har klippts, någon bil är flyttad samt att det är städat
runt garaget. Ingen ytterligare inspektion har genomförts efter den 16 augusti.

Motivering
Miljö- och byggnämnden konstaterar att vissa brister, se ovan, föreligger men att bristerna inte
är betydande och nämnden kommer för närvarande inte att förelägga om att vidta ytterligare
åtgärder.
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Forts § 29

Lagrum
Enligt plan- och bygglagen kap 8 § 14 ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. § 15 ska tomter hållas i vårdat skick. De ska skötas så att
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risk för
olycksfall begränsas.

Beslutet skickas till
X

Just sign
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Dnr MB-2019-X

Miljösanktionsavgift, värmepump
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med personnummer X och X med
personnummer X solidariskt, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr.
Anledningen är att man utan att ha gjort en anmälan inrättat en
värmepumpsanläggning.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 13 december 2018 veta att en värmepumpsanläggning har inrättats på fastigheten utan att det har anmälts till miljö- och
byggnämnden.
Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med fastighetsägarna men de har inte
kommit in med något yttrande.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig
den kunskap som behövs, t. ex. att det måste göras en anmälan innan man installerar
en värmepumpsanläggning. 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 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en
anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten. Anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden.
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och 3 kap 2 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift betalas den som utan anmälan inrättat
en värmepumpsanläggning. Miljösanktionsavgiften är 1 000 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 § 30

Upplysningar
Avgiften 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 och X

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2019-331

Indexuppräkning av grundavgift och timtaxa
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att räkna upp grundavgiften i Höglandstaxan (miljötaxan)
och timavgiften i livsmedelstaxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2019,
vilket är 2,7 %.

Ärende
Enligt fullmäktiges beslut § 170-2015 ska grundavgiften för Höglandstaxan, miljötaxan, räknas
upp årligen med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.
Enligt fullmäktiges beslut § 171-2015 ska timavgiften för livsmedelstaxan, räknas upp årligen
med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Beslutet skickas till
Akt
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§ 32

Beredningens sammansättning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att enbart presidiet ska delta vid miljö- och byggnämndens
beredningar.

Ärende
Tidigare har även den ledamot som ska justera vid kommande sammanträde deltagit. Vid vissa
tillfällen har det då varit ytterligare en ledamot utanför presidiet som deltagit vid beredningen.

Beslutet skickas till
Akt
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Dnr MB-2019-331

Digitalisering av originalhandlingar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att arbeta efter kommunstyrelsens beslut, § 29-2019, att
allmänna handlingar i pappersformat som skannats får gallras efter kontroll av att den
skannade versionen överensstämmer med ursprungshandlingen och efter kontroll att
originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning.

Ärende
Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att originalhandlingar får gallras efter skanning. Det
är upp till varje nämnd att identifiera de undantag som finns till beslutet. I dokumenthanteringsplanen kan eventuella undantagna handlingstyper räknas upp och hur länge de
behöver bevaras i pappersformat, förslagsvis i början eller slutet av dokumenthanteringsplanen.
Då kan man också ta med en generell formulering, exempelvis: ”Allmänna handlingar i
pappersformat som skannats får gallras efter kontroll av att den skannade versionen
överensstämmer med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre
behöver sparas av annan anledning, enligt KS-beslut 2019-02-06 § 29.”
Har man en generell formulering behöver man inte bredvid varje inskannad handlingstyp
skriva att de får gallras i enlighet med KS-beslutet. Man behöver inte föra samman alla
handlingstyper i slutet eller början av dokumenthanteringsplanen, bara man har identifierat
alla inskannade handlingstyper där även pappersoriginalet behöver sparas.

Beslutet skickas till
Akt
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Dnr MB-2019-331

Redovisning av bokslut 2018
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen redovisade utfallet av 2018 års verksamhetsplan och 2018 års
ekonomiska utfall. Verksamheten har i stort sett följt upprättad verksamhetsplan.
Överskottet beror till stor del på föräldraledigheter där vikarier inte tillsatts då det är svårt att
rekrytera vid kortare frånvaroperioder. Det är svårt att hitta utbildad personal som vill ha korta
anställningar och om de är oerfarna hinner de inte komma in i arbetet.
Även om inkomsterna avseende bygglov inte blivit som förväntat så ligger inkomsterna för
tillsynen på miljöområdet högre än budgeterat.
Hela investeringsbudgeten, femtiotusen kronor, togs i anspråk för att renovera utrymmet för
provtagningsutrustning, provtagningskyl och frys samt toaletter och pentry.

Beslutet skickas till
Akt
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§ 35

Vindkraft
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar om att rätta punkt 40.100, 21 kapitlet 15 § miljöprövningsförordningen, i taxebilaga 2 Höglandstaxan.

Ärende
I Höglandstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, har det blivit ett
skrivfel i en av punkterna i taxebilaga 2.
Höglandstaxan arbetades om under 2015 eftersom det kommit en ny förordning,
Miljöprövningsförordning (2013:251). I taxebilaga 2, 21 kapitlet 15 § miljöprövningsförordningen, med verksamhetskod 40.100, skrevs det felaktigt tre olika tidsfaktorer för
anmälningspliktiga vindkraftverk. Det skulle bara ha varit en, det vill säga tidsfaktor 8.
Punkten ska ha följande lydelse:

MPF

VK

21 kap 15 §

40.100

IED

T

-

8

PN Beskrivning
C

Verksamhet med
1.

ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 50 meter,

2.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller

3.

ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

Motivering
Miljö- och byggnämnden har enligt 23 § i Höglandstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, rätt att justera bilagorna till taxan vid förändringar i bestämmelser som
meddelats med stöd av miljöbalken eller vid förändrat tillsynsbehov.

Beslutet skickas till
Akt
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§ 36

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

Ärendelista 19 januari - 18 februari, dnr MB-2019-331-1
Delegationsbeslut 19 januari - 18 februari, dnr MB-331-2
Information om sanktionsavgifter för livsmedel
X
X, slamtömning, dnr MB-2017-X
Yttrande över flytt av Vetlanda råvattentäkt, dnr MB-2017-990-13

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten
- X
Beslut från länsstyrelsen
-

X, avskriver ärendet från vidare handläggning, bygglov, dnr MB-2018-X
X, avslår överklagan, nedskräpning, dnr MB-2016-X
X, avslår överklagandet, bygglov för LED-skylt, dnr MB-2018-X
X, avslår överklagandet, återta vitesföreläggande, dnr MB-2016-X

Överklagningar sända till länsstyrelsen
-

X, överklagan på hög byggsanktionsavgift, dnr MB-2017-X
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