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För att minska risker och smittspridning under pågående Covid-19 pandemi har en
överenskommelse gjorts mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda kommun om
att antalet förtroendevalda som tjänstgör minskas till det minimum som krävs för att
genomföra sammanträdet
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Dnr MB-2020-1084

Tillstånd till försäljning av tobaksvaror
Fastighet

STATIONEN 1

Sökande

Coop Väst AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja Coop Väst AB, 5569813172, tillstånd att tills
vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Coop Vetlanda, Bangårdsgatan 5 i Vetlanda.

Ärende
Coop Väst AB har ansökt om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på Coop Vetlanda,
Bangårdsgatan 5 i Vetlanda. Ansökan avser tillstånd tills vidare.
Ansökan kom in till miljö- och byggförvaltningen 2020-05-14. Ansökan har efter hand
kompletteras med handlingar som behövts för utredningen.
Remiss har skickats till polismyndigheten. Ekonomin är kontrollerad via Skatteverket, Inyett
samt via genomgång av årsredovisningar. Då verksamheten bedrivits i samma regi under en
lägre period har inte redovisning av finansiering krävts. Sökande har i samband med ansökan
lämnat in ett egenkontrollprogram.

Motivering
Den ekonomiska samt den personliga granskningen visar inga brister i lämplighet. Miljö- och
byggnämndens uppfattning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande produkters
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §.
Sökande har redovisat en rimlig årsredovisning.
Sökande har inkommit med ett egenkontrollprogram som bedöms vara ändamålsenligt och
uppfylla de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift.
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Forts § 151

Lagrum
Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 kap. 1 § får endast den som har
tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror.
Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller fast driftställe för
näringsverksamhet i Sverige.
Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att
bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället.
Enligt 5 kap. 2 § får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till
sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som
ställs upp i denna lag.
Enligt 5 kap. 3 § ska en ansökan om tillstånd vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas
av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas
tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om
företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.
Enligt 5 kap. 4 § får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten vid prövningen av
en ansökan om tillstånd för detaljhandel. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte
bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.
Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i
sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det
enskilda fallet.
Enligt 5 kap. 6 § ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller
gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen
och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Beslutet skickas till
Coop Väst AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
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Dnr MB-2020-1358

Återkallande av tobakstillstånd
Fastighet

STATIONEN 1

Sökande

Coop Vardagshandel AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla beslut om tobakstillstånd för Coop
Vardagshandel AB, med organisationsnummer 5566152269.

Ärende
Coop Vardagshandel AB 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 § En kommun får återkalla
ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas.

Beslutet skickas till
Coop Vardagshandel AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

Bilagor

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 januari 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
−

Efterföljande rening sker i en infiltration men både in- och utlopp i fördelningsbrunnen står
under vatten. Det innebär att det står vatten i infiltrationen och den efterföljande reningen
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

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 juni 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 juni 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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Forts § 153

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-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
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 november 2021 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.
Detta beslut upphäver tidigare vitesförbud § X-2020.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 maj 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
−
−
−

T-röret på trekammarbrunnens utgående ledning är skadat
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att vid vite släppa ut avloppsvatten från
adressen från och med den 1 november 2020. Efter att beslutet fattats har fastighetsägarna
kontaktat miljö- och byggförvaltningen för att berätta att de inte fått några av våra tidigare
handlingar som skickats ut i ärendet. De har kommit in med en begäran om förlängd åtgärdstid
till den 1 november 2022, då de inte hört något tidigare om detta och behöver tid för att hitta
en entreprenör för tid- och kostnadsförslag.

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 tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i vitesförbud § X-2020 beslutat att från och med den 1 november 2020
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan.
Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring
fastighetsägarna har lämnat. Det borde dock vara möjligt att hitta en entreprenör som kan
åtgärda avloppsanläggningen inom ett år. Därför bedömer miljö- och byggnämnden att en
rimlig förlängd åtgärdstid är ett år, det vill säga till den 1 november 2021.
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Forts § 154

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

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
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Dnr MB-2019-871

Föreläggande gällande underhåll och ventilation
Fastighet

Stocken 7

Fastighetsägare

Tekniska nämnden

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga tekniska nämnden att senast den 1 september 2020:
1. Redovisa en åtgärdsplan för underhåll av byggnaderna med adress Fabriksgatan 3 BB,
3C, 3D och 3F.
2. Redovisa en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av fastighetens ventilationssystem
som inte besiktigats eller inte är godkända.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under år 2019/2020 medverkat i ett regionalt
tillsynsprojekt inom Jönköpings län med fokus på inomhusmiljön i idrottslokaler. Alla kända
idrottslokaler i kommunen har tillsynats med avseende på ventilation, städning och underhåll.
Vid tillsyn på Vetlanda Friskvårdscenter, Vetlanda bordtennisklubb, Vetlanda Jujutsu klubb
samt T.I.A QI-gong Kungfu förening konstaterades att det inte finns någon underhållsplan för
de besökta lokalerna.
Vidare har tidsintervallet för funktionskontroll för delar av ventilationssystem på fastigheten
överskridits. Det har inte kommit in besiktningsprotokoll för samtliga delar av fastigheten trots
påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren men godkända besiktningsprotokoll
för vissa delar av fasigheten saknas fortfarande och vissa delar har inte besiktats alls.

Motivering
Miljö- och byggnämnden konstaterade vid tillsynen av idrottslokalerna i fastigheten att det
fanns brister både gällande ventilation och underhåll av byggnaderna.
Underhåll
Lokaler för idrottsutövning ska vara i gott skick och ändamålsenliga för den verksamhet som
bedrivs och därför är det viktigt att den som bedriver verksamheten och fastighetsägaren
arbetar förebyggande med underhåll. Fastighetsägaren bör ha en underhållsplan baserad på
användning och slitage för ytskikt i duschutrymmen, ytskikt i övriga utrymmen samt för
fönster. Ytskikten ska vara hela och lätta att rengöra.
Ventilation
Tidsintervallet för funktionskontroll för vissa delar av byggnaderna är långt överskriden.
Fastighetens ventilationssystem har varit underkänt en längre tid. Inga åtgärder har redovisats.
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Forts § 155

Lagrum
Ägare eller nyttjanderättshavare till egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa, enligt
miljöbalken 9 kap 9 §.
Kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:
idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 § punkt 5.
Verksamhetsutövaren ska lämna förslag till förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten om
denne begär det, enligt 26 kap 19 § miljöbalken.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, enligt 2 kap 2 § miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att lagen skall följas, enligt
26 kap 9 § miljöbalken (1998:808). Beslut och föreläggande får förenas med vite, enligt 26:14 §
miljöbalken.
En byggnads ägare ska se till att funktionen på ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras,
enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen och se till kontrollen görs av en sakkunnig
funktionskontrollant som är certifierad, enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden kan förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen, enligt 11 kap. 19 §
plan- och bygglagen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 § i plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kultur- och fritidsnämnden
Pär-Olof Högstedt, mark- och exploateringsansvarig
Joakim Öhman, fastighetschef
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Dnr MB-2020-X

Byggsanktionsavgift, olovligt byggande
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, personnummer X, ska betala en byggsanktionsavgift
på 7 150 kronor. Byggsanktionsavgiften har satts ner till en fjärdedel.

Ärende
X har gjort ett inglasat uterum utan bygglov. Det inglasade uterummet fanns enligt X när han
köpte huset 2012. På flygfoto från 2019 så ser man att taket blivit mycket större på det
inglasade uterummet än på tidigare flygfoto. X har sökt bygglov i efterhand för det inglasade
uterum.
Förslag till beslut beträffande byggsanktionsavgift har kommunicerats via brev och
telefonsamtal.

Motivering
Åtgärden som vidtagits är bygglovspliktig och kräver startbesked innan byggnation får
påbörjas.
Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet.
Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. § 53a plan- och bygglagen (2010:900) får avgiften sättas ner till hälften eller en
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts.
Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggsanktionsavgift tas ut för
de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.

Enligt 9 kap. § 8-11 plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggsanktionsavgift tas ut av
den som trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörjat en åtgärd innan
miljö- och byggnämnden har meddelat startbesked.
Byggsanktionsavgiften är enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 28 616 kronor.
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Upplysningar
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning eller
enligt överenskommelse. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen
dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Detta beslut kan överklagas hos
länsstyrelsen.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift
med dubbel avgift tas ut.

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2017-X

Förbud vid vite att släppa ut dagvatten som uppstår vid station för
bränsletankning
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 40 000 kr förbjuda X
organisationsnummer X att efter den 1 november 2020 släppa ut dagvatten som uppstår vid
stationen för bränsletankning om bolaget inte innan dess har utfört och redovisat följande
punkter.
1. Åtgärdat bristerna på oljeavskiljaren så att den uppfyller kraven enligt standarden SS-EN
858 och skickat en redovisning som visar detta till miljö- och nämnden. Redovisningen
ska bestyrkas av en ackrediterad besiktningsman eller någon med motsvarande kunskap.
2. Gjort en provtagning av det utgående vatten direkt efter oljeavskiljaren och skickat in det
till ett laboratorium som utför en analys av oljeindex.
Observera att provtagningen ska göras innan oljeavskiljaren töms, så nära inpå
tömningsdatumet som möjligt.
Den som tar provet och laboratoriet ska vara ackrediterade för detta eller ha motsvarande
kunskaper.
Skickat in en redovisning av provtagningen till miljö- och byggnämnden. Redovisningen
ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•

Just sign

Analysrapport från laboratoriet
Fastighetsbeteckning
Datum för provtagning
Vem som tagit provet
Datum för senaste tömning av oljeavskiljaren
Provtagningspunkt (beskrivning, foto eller ritning)
En jämförelse med riktvärdet på vatten från oljeavskiljaren.
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Ärende
Miljö- och byggnämnden gjorde ett tillsynsbesök den 18 oktober 2017 på fastigheten X där X
har en station för dieseltankning. Det uppmärksammades då att oljeavskiljaren inte har
genomgått någon besiktning. Det framgick också under besöket att det inte hade genomförts
någon provtagning på utgående vatten efter oljeavskiljaren.
I miljö- och byggnämndens beslut med försiktighetsmått § D X från 2011 som gäller för
verksamheten, står att ”Resterande halt mineralolja i utgående vatten från bensin- och
oljeavskiljare får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l.”
Miljö- och byggnämnden förelade därför X, i beslut § D-2017-X, att bolaget skulle
genomföra en besiktning och en provtagning för att skaffa sig kunskap om oljeavskiljaren
har en fungerande rening och att reslutaten sulle redovisas till nämnden.
Efter påminnelser har X lämnat in en kopia av en besiktningsrapport som avser oljeavskiljaren.
Enligt rapporten uppfyller inte oljeavskiljaren ställda krav enligt standard SS-EN 858-2. I
anmärkningen står bland annat att oljeavskiljaren i vissa delar inte är tät och
oljestoppsventilen inte längre fyller någon funktion.
Miljö- och byggnämnden därefter har begärt in upplysningar från X om och i sådana fall när de
avser att åtgärda bristerna som besiktningsmannen har anmärkt på.
Bolaget svarade den 12 mars 2020 att de försöker kontakta tillverkaren om bristerna då det är
ett konstruktionsfel. Bolaget har därefter inte kommit in med någon ytterligare information
eller redovisning om provtagning till miljö- och byggnämnden

Motivering
Eftersom dagvattnet som uppstår vid tankstationen leds från spillzonen genom oljeavskiljaren
och vidare ut till dagvattennätet så är det viktigt att oljeavskiljaren fungerar, är rätt
dimensionerad och har en tillräcklig rening som ett skydd mot oljeföroreningar. Miljö- och
byggnämndens bedömning är att bolaget behöver skaffa sig kunskap om oljeavskiljarens
funktion genom att provta och analysera det utgående vattnet efter oljeavskiljaren och
kontrollera att det inte överskrider riktvärdet 10 mg/l. Bolaget har delvis skaffat sig kunskap
om oljeavskiljarensfunktion genom att låta en sakkunnig utföra en besiktning av
oljeavskiljaren. Eftersom besiktningen visade att oljeavskiljaren inte uppfyller kraven behöver
detta åtgärdas.
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Lagrum
I miljöbalken 2 kap. 2 § framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt 2 kap. 3 § i miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 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.
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.

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Njudung Energi AB
Vetlanda Industrilokaler AB
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Meddelanden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 maj - 18 juni, dnr MB-2020-1312-1
Delegationsbeslut 19 maj - 18 juni, dnr MB-2020-1312-2
Fokusområde – tillsyn hästhållare 2020, dnr MB-2020-27
Fokusområde – tillsyn animaliska biprodukter 2020, dnr MB-2020-26

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

X, överklagande av länsstyrelsens beslut, bygglov för vindkraftverk,
dnr MB-2019-1169
X, överklagande av länsstyrelsens beslut, anmälan av vindkraftverk,
dnr MB-2015-2430
X, avslår överklagandet, bygglov för bostadshus, dnr MB-2020-X

Beslut från mark- och miljööverdomstolen
-

X, ger prövningstillstånd, utdömande av vite, OVK, dnr MB-2016-X

Överklagningar sända till länsstyrelsen
-

X, förhandsbesked av enbostadshus med garage, dnr MB-2020-X
X, förbud att släppa ut avloppsvatten, dnr MB-2011-X
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