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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Tid och plats
Onsdagen den 4 september 2019 klockan 08.00-12.00 i sammanträdesrum
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby.
Beslutande

Kent Danielsson (C)
Jenny Anderberg (C)
Frederik Svärd (M)
Peter Berg (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Christina Bertilfelt (S)
Bengt Carlsson (KD)
Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)
Tomas Nielsen (S), §§ 105-109, §§ 111-138, deltog inte i § 110 på grund
av jäv
Jorge Rodriguez (S), §§ 105-113, §§ 115-138, deltog inte i § 114 på grund
av jäv
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), § 110 ersättare för Tomas Nielsen
(S), § 114 ersättare för Jorge Rodriguez (S)

Övriga
deltagande

Elisabeth Lindström Johannesson (MP) inte tjänstgörande ersättare §§ 105109, §§ 111-113, §§ 115-138
Anna Axelsson (S), inte tjänstgörande ersättare
Torgny Elmén (SD) inte tjänstgörande ersättare
Simon Byström (KD) inte tjänstgörande ersättare
Tommy Odgaard Andersen (SD) inte tjänstgörande ersättare
Jimmy Stansert (S), inte tjänstgörande ersättare §§ 112-138
Anne Karlsson (S), §§ 105-113
Rättelse enligt 36 § FL//LJ
2019-09-10
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, tillförordnad förvaltningschef miljöchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Lisa Lindström, bygglovhandläggare, § 106 punkt 8-9, §§ 112-116
Johan Sturesson, bygglovhandläggare, § 106 punkt 8-9, §§ 112-116
Jasmine Lindeberg, miljöinspektör, §§ 117-119
Ann-Mari Åhlander, miljöinspektör, §§ 124-138

Justerare

Caroline Holmquist Henrysson (S)

Justeringens
tid och plats

Miljö- och byggförvaltningen den 9 september klockan 13.00

Paragrafer

105-138
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.

Sekreterare

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande

Kent Danielsson (C)

Justerare

Caroline Holmquist Henrysson (S)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

den 4 september 2019

Tillkännagivandet
publicerat

den 10 september 2019

Överklagningstid

den 10 september – 1 oktober 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat

den 2 oktober 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Underskrift
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.

Ärendelista
Fastställande av dagordning ................................................................................. 5
Meddelande och information ................................................................................ 6
Delegationsärenden .............................................................................................. 8
Delårsbokslut 2019 ............................................................................................... 9
Bolmstad 2:45 med flera, samråd över detaljplan .............................................. 10
Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera, antagande av detaljplan ............ 11
Läkaren 6 med flera, antagande av detaljplan .................................................... 12
Älgen 13, ansökan om rivningslov för rivning av förrådsbyggnad .................... 13
Ugglan 5, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
carport/förråd ...................................................................................................... 16
Rataryd 3:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus ......................... 19
Bolmsö-Skeda 1:22, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två
fritidshus ............................................................................................................. 22
Hölminge 7:17, ansökan om bygglov för ombyggnad av befintlig hamn samt
flytt- och tillbyggnad av befintligt hamnförråd .................................................. 25
Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över nämndens
överklagade beslut om avvisad ansökan om bygglov för uppförande av tre
vindkraftverk, ärendenummer 403-4223-2019 ................................................... 28
Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över kompletteringar
till överklagan av nämndens beslut om avvisad anmälan om
vindkraftsanläggning, ärendenummer 505-4219-2019....................................... 29
Bäckaryd 1:5 med flera, yttrande till kommunstyrelsen inför ansökan om
tillstånd för planerad vindkraftsetablering.......................................................... 31
Ingelstad 8:17, sanktionsavgift enligt livsmedelslagen ...................................... 34
Prästtorp 1:37, yttrande till länsstyrelsen över verksamhetsutövarens samt
klagande/boendes överklagan av nämndens beslut om föreläggande att följa
försiktighetsmått, ärendenummer 505-4224-2019 ............................................. 38
Ljungby 13:4, yttrande tilll länsstyrelsen om anmälan av miljöfarlig verksamhet
............................................................................................................................ 40
Eka 3:6, yttrande tilll länsstyrelsen om anmälan av miljöfarlig verksamhet...... 42
Dörarp 7:1, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning .............................................................................................. 44
Åkerbergshult 1:7, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning .............................................................................................. 46
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-09-04

4(72)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 105

Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Ärenden som utgår:
• Håringe 3:14, ansökan om bygglov för utökat attefallshus samt plank.
• Hällristningen 6, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
• Bjerseryd 1:28, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning.
• Bollstad 1:160, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning.
• Husaby 2:3, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning.
• Husaby 2:7, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning.
Ärenden som tillkommer:
• Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över nämndens
överklagade beslut om avvisad ansökan om bygglov för uppförande av tre
vindkraftverk.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 106

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden och
information som inkommit mellan den 19 juni 2019 till den 4 september 2019.

Sammanfattning av ärenden
1. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 19 juni 2019.
Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut på det sättet att tillåta
verksamhetsutövare att använda växtskyddsmedel inom sekundär skyddszon
för Hamneda vattenskyddsområde.
2. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 2 juli 2019.
Länsstyrelsen avslår två överklaganden angående avslag om ansökan om
tillstånd för gemensam avloppsanläggning på Byholma 1:1.
3. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 3 juli 2019.
Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnader på Stensnäs
1:5.
4. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 8 juli 2019.
Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för
nybyggnad av carport med förråd på Sunnerö 1:22.
5. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 12 juli 2019.
Länsstyrelsen avslår fastighetsägares överklagan angående beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på Sälleberg 1:11.
6. Information från förvaltningen daterad den 19 juli 2019.
Detaljplan för Angelstads-Kärragården 1:50 har vunnit laga kraft.
7. Information från förvaltningen daterad den 4 september 2019.
Presentation av nuvarande organisation och information om
handläggningstiden med anledning av personalsituationen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
8. Förfrågan från förvaltningen daterad den 4 september 2019.
Byggförvaltningen undrar hur nämnden ställer sig till bostäder i markplan vid
ändrad användning av affärslokaler om gällande detaljplan tillåter. Frågan tas
upp i partigrupperna för vidare diskussion.
9. Information från förvaltningen daterad den 4 september 2019.
Byggavdelningen presenterade en PowerPoint med nyheter på bygglovssidan
på kommunens hemsida samt länkar och förslag på webbutbildningar på
boverkets hemsida. Presentationen läggs ut på miljö- och byggnämndens sida
på extranätet.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 107

Delegationsärenden
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan
den 18 juni 2019 till och med den 28 augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
- Miljö-, livsmedel-, hälsoskydd med flera
- Bygglov, rivningslov och marklov
- Slutbesked/slutbevis
- Administrativa ärenden, rättidsprövning av överklagade beslut.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 108
2019/1793

Delårsbokslut 2019
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Den 13 februari 2019 antog miljö- och byggnämnden verksamhetsplaner för
respektive avdelning för 2019. Dokumenten utgör styrdokument och anger hur
tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.
Uppföljning sker löpande och redovisas till nämnden. Redovisning av
uppföljning av verksamhetsplaner, mål och prognos har sammanställts i
dokument daterat den 29 augusti 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna
redovisningen.
Förvaltningen bedömning och överväganden
Redovisningen kan godkännas.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 109
2019/1343

Bolmstad 2:45 med flera, samråd över detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för del av Bolmstad 2:45 med
flera skickas ut för samråd.
Sammanfattning av ärendet
Gång-, cykel- och mopedväg (gcm-väg) ska byggas mellan Ljungby och
Tannåker samt vatten- och avloppsledningar ska byggas mellan Ljungby och
Bollstad. Med anledning av detta behöver en del av gällande detaljplaner dels
upphävas och dels ändras för att inte strida mot vägplanen och bildandet av
ledningsrätten.
Avsikten är att upphäva detaljplanen för väg 555. Marken på västra sidan av väg
555 där gcm-vägen och överföringsledningen kommer att anläggas, föreslås bli
allmän platsmark för gång-, cykel- och mopedväg.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att detaljplan för del
av Bolmstad 2:45 med flera skickas ut för samråd.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Detaljplanen ska genomföras eftersom gällande detaljplaner inte får strida mot
vägplanen och bildandet av ledningsrätten.
Skickas till
Tekniska förvaltningen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 110
2017/1910

Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera, antagande
av detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplanen för Björnen 1 och del av
Ljungby 7:83 med flera i Ljungby antas.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta
ärende.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med planläggningen är att upprätta en detaljplan för fastigheterna Björnen
1 och Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget). Avsikten är att
möjliggöra en ny förskola i två plan och ett särskilt boende för äldre med
trygghetsboende samt en skola för årskurs 7–9.
Detaljplanen har varit utsänd för granskning under tiden 3 juni 2019 – 19 juli
2019 till fastighetsägare inom området, berörda grannar, kommunala
förvaltningar och nämnder, statliga myndigheter med flera. Planförslaget har
också varit tillgängligt i kommunhuset samt på kommunens webbplats
www.ljungby.se/plan.
Miljö- och byggförvaltningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den
12 augusti 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att anta detaljplanen
för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera i Ljungby.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Detaljplanen kan antas.
Skickas till
Tekniska förvaltningen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 111
2018/2093

Läkaren 6 med flera, antagande av detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplan för del av Läkaren 6.
Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg avser att bygga ut Lasarettet i Ljungby med ytterligare en
byggnadskropp inom lasarettets befintliga område. De nya lokalerna ska byggas
för ambulans, akutmottagning, röntgen, operation och sterilcentral. Byggnaden
kommer att bli cirka tjugofem meter hög och innehålla åtta våningar med
källarplanet inräknat.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 6 maj 2019 – 28 maj
2019. Miljö- och byggförvaltningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den
2 augusti 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att anta detaljplan för
del av Läkaren 6.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Efter att ett fåtal synpunkter har inkommit under granskningstiden har
detaljplanen reviderats den 2 augusti 2019. Miljö- och byggförvaltningen anser
att detaljplanen kan antas efter revideringen.
Skickas till
Tekniska förvaltningen, Region Kronoberg, Hjortsbergskolan samt
Olof Granroth.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 112
2019/1419

Älgen 13, ansökan om rivningslov för rivning av
förrådsbyggnad
Fastighet:

Älgen 13

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX,

Beslut
1. Rivningslov beviljas för rivning av förrådsbyggnad.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
5. Avgiften för rivningslovet är 4 953 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14
samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde cirka 300 meter sydväst om
Hjortsbergsskolan.
Förslaget innebär rivning av förrådsbyggnad markerade på situationsplan
daterad den 24 maj 2019.
Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 91/26.
Enligt kommunens översiktsplan ligger förrådsbyggnaden inom
kulturmiljöprogrammet från 2019 där den bedöms som kulturhistoriskt värdefull
byggnad.
Stadsarkitekten har i yttrande meddelat att han ser inga hinder på att byggnaden
kan rivas då förtätning av Ljungby stad ej ska hindras trots att det ligger inom
kulturmiljöprogrammet klass 2.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-09-04

14(72)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har i ett yttrande den 13 augusti
2019 bedömt att rivningsplanen kan godtas. Upptäcks asbest efter rivning eller
om el-skroten klassas som farligt avfall behöver även detta redovisas.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja rivningslov
för rivnings av förrådsbyggnad..
Förvaltningens bedömning och överväganden
Rivningslov bör beviljas.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
rivningslov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 34 PBL.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 maj 2019,
handläggningstiden har förlängts med tio ytterligare veckor på grund av
handläggningen och utredningen i ärendet. Beslut fattades den 4 september 2019
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.
Upplysningar
Om några rivningsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektör på mail:
bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet.
Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.
Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in
till nämnden:
• Förslag till kontrollplan för rivning innehållande:
- vilka avfallsslag som väntas uppkomma vid rivningen
- uppskattade avfallsmängder
- vem som kommer vara transportör och mottagare av avfallet.
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska
samrådet.
Transportör av både farligt och icke farligt avfall ska ha tillstånd som krävs av
Länsstyrelsen.
Rivningslovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från beslutsdatum.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Rivningslovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande, fastighetsägare till Ljungby 7:125, 7:129, 7:152, 7:154, 7:155, 14:10,
Mården 13, Solon 7, 8, 21, 23, Violen 10 och Älgen 16.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 113
2019/1281

Ugglan 5, ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus samt carport/förråd
Fastighet:

Ugglan 5

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av
carport/förråd.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs inte.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
5. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att starbesked ska kunna ges:
- förslag till kontrollplan.
6. Avgiften för bygglovet är 12 969 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 23-24
samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde i Ljungby.
Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av garage.
Tillbyggnaden med en byggnadsarea på 39 kvadratmeter placeras på
byggnadens norra fasad och carporten/förrådet på 29 kvadratmeter placeras en
meter från fastighetsgräns i öst. Tillbyggnaden utformas med en nivåskillnad där
tillgängligheten löses med en invändig trapphiss.
Förslaget avviker från gällande detaljplan – E67.
Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som inte får bebyggas.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Fastighetsägare till Falken 5, Hångers 3:22, Ljungby 7:178, Ugglan 4, 6, Örnen
11, 12 och 13 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Falken 4 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte
svarat.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om
bygglov då tillbyggnaden inte uppfyller krav på utformning, placering och
användbarhet ur tillgänglighetsperspektiv.
Förslag till beslut är kommunicerat med sökande som därefter har skickat in nya
handlingar där de avser att lösa tillgängligheten med en invändig trapphiss.
Yrkande
Henrik Pettersson (SD) yrkar att bygglov beviljas utan krav på att lösa
tillgänglighet i tillbyggnaden med en invändig trapphiss.
Kent Danielsson (C) och Caroline Holmquist Henrysson (S) yrkar att bygglov
beviljas med krav på att lösa tillgänglighet i tillbyggnaden med en invändig
trapphiss.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev enligt yrkande från
Kent Danielsson (C) och Caroline Holmquist Henrysson.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov bör inte beviljas då tillbyggnaden samt carporten/förrådet inte
överensstämmer med gällande detaljplan då de placeras på prickmark.
Om invändig trapphiss monteras blir tillbyggnaden tillgänglig och uppfyller
därmed krav på utformning, placering och användbarhet ur
tillgänglighetsperspektiv.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL.
Enligt 8 kapitlet 1 § tredje stycket plan- och bygglagen (PBL) ska en byggnad
vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
Då en invändig trapphiss monteras blir tillbyggnaden tillgänglig.
Tillbyggnaden och carport/förråd uppfyller krav på utformning, placering,
tillgänglighet och användbarhet.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.
Avvikelsen anses liten då liknande avvikelse har tagits inom samma detaljplan
ifråga om punktprickad mark.
Undantag medges att placera carport/förråd närmare tomtgräns än 4,5 meter
enligt övergångsbestämmelserna i punkt 5 PBL.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 maj 2019, handläggningstiden
har förlängts med tio ytterligare veckor på grund av handläggningen och
utredningen i ärendet. Beslut fattades den 4 september 2019 vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.
Upplysningar
Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande, fastighetsägare till Falken 4, 5, Hångers 3:22, Ljungby 7:178, Ugglan
4, 6, Örnen 11 och 12.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 114
2019/1489

Rataryd 3:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av
fritidshus
Fastighet:

Rataryd 3:2

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.
2. Startbesked meddelas. (Åtgärden får påbörjas först fyra veckor efter att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar).
3. Kontrollplanen som inkom den 5 juni och den 1 juli 2019 fastställs.
4. Färdigställandeskydd krävs inte.
5. Kontrollansvarig krävs inte.
6. Tekniskt samråd krävs inte.
7. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
8. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut:
- signerade kontrollplaner för slutbesked
- eventuella relationshandlingar
- intyg om säker vatteninstallation
- provtryckning vatten
- intyg om tätskikt i våtutrymmen
- besiktningsbevis eldstad/rökkanal
- isolationsmätning elinstallation
9. Avgiften för bygglovet är 14 601 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet § 31, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-24
samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om
färdigställandeskydd §§ 2-3.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Jorge Rodriguez (S) i handläggning eller beslut i
detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger i Rataryd, cirka 400 meter öster om Lillasjön.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-09-04

20(72)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i två våningar med en
byggnadsarea på 67 kvadratmeter. Byggnaden placeras öster om befintligt
bostadshus.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt
friluftsliv. Området ligger också inom ett område som har mycket stora
naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.
Fastighetsägare till Rataryd 2:2 och 2:3 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Rataryd 1:3, 3:3, 4:7, 4:9, 7:2 och 7:3 har fått tillfälle att
lämna synpunkter men inte svarat.
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan
går att lösa.
Kommunekologen har den 21 augusti 2019 meddelat att han inte har några
synpunkter på den aktuella åtgärden.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
nybyggnad av fritidshus.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov och startbesked bör meddelas.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL.
Byggnaden/tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering och
användbarhet.
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella
riksintresset.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 1 juli 2019 och beslut fattades
den 5 september 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning
har hållits.
Upplysningar
Om byggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Vid ändring eller anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd
lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande, fastighetsägare till Rataryd 1:3, 2:2, 2:3, 3:2, 3:3, 4:7, 4:9, 7:2 och 7:3.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 115
2013/1980

Bolmsö-Skeda 1:22, ansökan om strandskyddsdispens
för nybyggnad av två fritidshus
Fastighet:

Bolmsö-Skeda 1:22

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet
för nybyggnad av två fritidshus.
2. Tomtplatsen ska åt söder, väster samt norr avgränsas med staket eller
liknande enligt situationsplan daterad den 26 november 2013. Åt öster
avgränsas tomtplatsen av befintlig stenmur mot strandskyddat område.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger på nordvästra Bolmsö. Platsen ligger helt inom strandskyddat
område. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är utpekat
som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Enligt kommunens
LIS-program för området Bolmen - Håringe, Skeda och Österås är området i
första hand lämpligt för bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.
Området är utpekat som fornlämningsområde. Platsen ligger inom
kulturmiljöprogrammet, inom ett område markerat som riksintresse för rörligt
friluftsliv samt inom naturvårdsprogrammet, mycket stora naturvärden klass 2.
Förslaget innebär nybyggnation av två fritidshus. Miljö- och byggnämnden har
den 5 februari 2014, §12 meddelat dispens från strandskyddsförordnandet samt
beviljat bygglov den 18 juni 2014, §107 för åtgärden. Startbesked meddelades
på delegation den 21 april 2015. Eftersom tidigare strandskyddsdispens har löpt
ut ansöker nu sökande om en ny då byggnationen inte är färdigställd.
Tomterna planeras cirka 25 meter från strandkanten. Längs östra sidan av
tomterna finns en stenmur som avgränsar tomterna mot den fria passagen ner
mot sjön Bolmen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Som särskilt skäl till dispensen anger sökande att:
• området ligger inom ett LIS-område, dels att det bidrar till
landsbygdsutvecklingen dels att det ligger i anslutning till befintligt
bostadshus.
Kommunekolog har muntligen den 28 januari 2014 meddelat att förslagen
tomtplatsavgränsning inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något
betydande sätt.
Avloppet planeras att lösas gemensamt inom den egna fastigheten bort från sjön.
Miljöavdelningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela dispens
från strandskyddsförordnandet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Dispens från strandskyddsförordnandet kan ges.
Motivering
Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den
biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka
strandskyddsbestämmelsernas syfte. Nämnden bedömer att föreslagen
byggnation inte heller påtagligt skadar det aktuella riksintresset.
Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära
läge) och föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse samt lämnas en fri passage mellan föreslagen byggnation och
strandlinjen varvid det finns ett särskilt skäl till att meddela dispensen.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.
För att vidta åtgärder utanför tomtplatsen krävs dispens från
strandskyddsförordnandet.
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.
Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har
meddelats.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till
miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.
Avgift: 4 932 kronor. Faktura sänds separat.
Skickas till
Sökande och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 116
2019/1417

Hölminge 7:17, ansökan om bygglov för ombyggnad av
befintlig hamn samt flytt- och tillbyggnad av befintligt
hamnförråd
Fastighet:

Hölminge 7:17

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för ombyggnad av befintlig hamn
samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Färdigställandeskydd krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs.
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
6. Avgiften för bygglovet är 10 803 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd
§§ 2-3.
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger i Hölminge Mellangård, cirka tre kilometer norr om Bolmstad
hamn.
Förslaget innebär att befintlig hamn byggs om och byggs ut med ytterligare en
pir norr om befintlig pir. Befintlig pir restaurers och kortas och befintlig
hamnbassäng utökas in mot land. Förslaget innebär även att befintligt
hamnförråd flyttas och byggs till, hamnförrådets totala byggnadsarea blir efter
tillbyggnaden 30 kvadratmeter.
Förslaget avviker från gällande detaljplan – P01/18.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Enligt förslaget kommer utökning av hamnbassängen att ske på område som
enligt detaljplanen är avsett för hamnområde på land. Hamnbassängen hamnar
även inom område som enligt detaljplanen är avsett för lokalgata. Någon
gata/väg är inte anlagd ner till hamnen i dagsläget, istället är där park.
Hamnförrådets fasad kommer att målas svart, enligt detaljplanen ska fasaden
utföras i trä och målas i falurött. Befintligt hamnförråds fasad är idag utförd i trä
och målat i svart.
Sökande har i skrivelse den 26 augusti 2019 förklarat syftet med en ny hamn
och förklarat logistiken i området.
Ett tillstånd från mark- och miljödomstolen har den 28 mars 2019 lämnats för att
bevara redan anlagd stenpiren med rätt att justera dess bredd och höjd samt att
anlägga en ny stenpir.
Fastighetsägare till Hölminge7:3, 7:4, 7:17, 7:21, 7:24 och 7:25 har godkänt
förslaget.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
ombyggnad av befintlig hamn samt flytt- och tillbyggnad av befintligt
hamnförråd.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov bör beviljas då avvikelsen anses som liten.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL.
Åtgärden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och
användbarhet.
Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.
Avvikelsen anses vara liten då endast en mindre del placeras på mark som är
avsedd för lokalgata samt hamnområde på land enligt detaljplanen.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 2 juli 2019 och beslut fattades
den 5 september 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning
har hållits.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Upplysningar
Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta
byggnadsinspektör på telefon 0372-78 92 62 eller bygglov@ljungby.se för
överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som
utsetts till kontrollansvarig också närvara.
Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in
till nämnden:
• Förslag till kontrollplan
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska
samrådet.
Observera att andra tillstånd och villkor ska följas vid utförande av åtgärd.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats.
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande, fastighetsägare till Hölminge 7:3, 7:4, 7:17, 7:21, 7:24 och 7:25.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 117
2014/1376

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen
över nämndens överklagade beslut om avvisad ansökan
om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk,
ärendenummer 403-4223-2019
Beslut
Miljö- och byggnämnden står fast vid att tidigare antagna beslut om avvisning
av ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk ska gälla då
ansökan är så pass bristande att det inte kan ligga till grund för prövning.
Sammanfattning av ärendet
Den 28 maj 2019, § 84 beslutade miljö- och byggnämnden att avvisa ansökan
om bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk som inkom den 24 juli 2014
med motivering att ansökan är ofullständig och inte kan avgöras i befintligt
skick.
Nämndens beslut överklagades av sökande den 2 juli 2019. Överklagandet har
efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya
omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.
Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig inför länsstyrelsens beslut över den
komplettering som sökande inkommit med.
Yrkanden
Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämndens tidigare beslut ska stå fast.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Nämndens beslut ska stå fast då ansökan är ofullständig och inte kan avgöras i
befintligt skick.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 118
2015/1068

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen
över kompletteringar till överklagan av nämndens beslut
om avvisad anmälan om vindkraftsanläggning,
ärendenummer 505-4219-2019
Fastighet:

Deranäs 1:4 Och Nockarp 1:10

Sökande:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden står fast vid att tidigare antagna beslut om avvisning
av anmälan om vindkraftsanläggning ska gälla då anmälan är så pass bristande
att det inte kan ligga till grund för prövning.
Sammanfattning av ärendet
Den 28 maj 2019, § 85 beslutade miljö- och byggnämnden att avvisa anmälan
om vindkraftsanläggning som inkom den 8 juni 2015 med motivering att
anmälan är ofullständig.
Nämndens beslut överklagades av sökande den 2 juli 2019. Överklagandet har
efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya
omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.
Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig inför länsstyrelsens beslut över de
omfattande kompletteringar som sökande inkommit med.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att stå fast vid tidigare
antagna beslut.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Efter att överklagan gjorts till länsstyrelsen har sökande skickat in komplettering
som inkom till miljö- och byggförvaltningen den 5 augusti 2019. Sökande har
även gjort en skrivelse med grunderna till överklagandet daterat 25 juli 2019.
Förvaltningen bemöter skrivelsen med följande kommentarer:
1. Sökande tar upp att det är märkligt att kommunjuristen rådfrågades i ärendet.
Anledningen till detta var att fråga hur mycket man som myndighetsperson
behöver ge råd i ett ärende som inte upprättats av myndigheten själv. Av den
anledningen hölls telefonmöte med sökande där denne fick möjlighet att
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
begära förtydligande på vissa punkter i föreläggandet trots att tiden för
föreläggande hade löpt ut.
2. Sökande tar också upp att det i telefonmötet den 25 april 2019 inte framhölls
alla brister i anmälan. Då det framgick av motiveringen i föreläggande om
komplettering med datum 2 november 2018 att en anmälan ska innehålla alla
punkterna enligt 25 a § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd ansågs det inte vara nödvändigt att vidare förklara detta i
telefonmötet. Förvaltningen anser att lagstiftningen tydligt anger vad en
anmälan om vindkraft ska innehålla vilket sökande är skyldig att skaffa sig
kunskap om.
3. I skrivelsen kan man tolka det som att sökande tror att miljö- och
byggnämnden kan bestämma placeringen av vindkraftverken, vilket inte är
tillåtet. Nämnden prövar om placeringen är lämplig eller inte är lämplig
utifrån sökandes förslag.
4. Förvaltningen bedömer att de kompletteringar som sökande skickat till
länsstyrelsen är samma dokument som förvaltningen tidigare mottagit.
Förvaltningen anser att tidigare beslutet om avvisning ska stå fast då underlaget
är så pass bristande att det inte kan ligga till grund för prövning.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 119
2019/1457

Bäckaryd 1:5 med flera, yttrande till kommunstyrelsen
inför ansökan om tillstånd för planerad
vindkraftsetablering
Fastighet:

Bäckaryd 1:5 med flera

Sökande:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:
Nämndens bedömning är att en etablering av vindkraft inte är lämplig eftersom
området varken fanns med i förra vindkraftsplanen eller nuvarande. Det saknas
också underlag för att kunna bedöma miljöpåverkan och eventuell påverkan på
närboende.
Området är inte utpekat som lämpligt utbredningsområde för vindkraft i
kommunens vindkraftsplan och det är därmed svårt att avgöra om riktlinjen
enligt vindkraftsplanen att ”Avstånd mellan vindkraftverk och kyrkor eller
bostäder ska vara minst 1 000 meter, men gällande bullervärde (40 dB(A))
ekvivalent ljudnivå vid husfasad får inte överskridas” ska gälla.
Enligt vindkarteringen som gjorts i samband med framtagande av
vindkraftsplanen ligger aktuellt område inte inom ett ”rött” område, vilket
innebär att uträkningar visat mindre än åtta meter per sekund i området på 150
meters höjd. Detsamma kan man utläsa av vindkarteringen på
vindbrukskollen.se där det på 140 meters höjd har angetts till lägre än åtta meter
per sekund.
E4:an som motorväg är av riksintresse för kommunikationer. Samma sträckning
är också av intresse för Sydvästlänken vad gäller elnät. I arbetet med
kommunens nya översiktsplan har man identifierat ett stråk som
utbredningsområde för höghastighetsjärnväg. Detta stråk går direkt över
sökandes föreslagna område längs med E4:an.
Nämnden anser dock att man bör beakta att utbyggnad av förnyelsebara
energikällor, som bidrar till en minskning av utsläppen av växthusgaser, är ett
angeläget allmänt intresse. Vindkraft är en förnybar energikälla som bland annat
bidrar till uppfyllandet av miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras för att öka förståelsen av
ställningstagande enligt energimyndighetens vägledning om kommunal
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (ER 2015:05).
Sammanfattning av ärendet
Sökande tog kontakt med miljö- och byggförvaltningen under februari 2019 och
fick allmän information om vindkraft tillsänd sin e-post den 22 februari 2019.
Den 1 juni 2019 skickade sökande e-post med information att Stena Renewables
tagit fram en preliminär karta och förslag. Enligt de uppgifter som hittills
inkommit vill man etablera vindkraft på fastigheterna Bäckaryd 1:5, Berghem
2:2, Trollesstorp 1:8 och Fårtorp 2:7. Exakta placeringar på nämnda fastigheter
har inte angetts. Området ligger väster om E4:an och består av skog med inslag
av mossmarker. E4:an ligger längs med området. Fårtorpasjön som ligger i
närheten av projektområdet har vissa naturvärden.
Enligt förslaget vill man sätta upp sju vindkraftverk med rotordiameter om 170
meter och inbördes avstånd på minst 750 meter. Information om totalhöjden
kompletterades i e-post den 15 augusti och kommer bli 290 meter. Förväntad
elproduktion: 10-15 GWh/verk per år (70-105 GWh per år). Avstånd till närmsta
kyrka eller bostäder har inte angetts.
Sökande informerades den 3 juni 2019 att förslaget kommer omfatta
tillståndsprövning enligt miljöbalken vilket söks hos
miljöprövningsdelegationen (länsstyrelsen) i länet. Förslaget omfattas av
tillstånd eftersom det är 7 verk vars totalhöjd överstiger 150 meter.
Eftersom det kan finnas motsättningar mot förslaget inom vill sökande få svar
från kommunen innan man går vidare med tillståndsprocessen. Förfrågan från
sökande har gjorts via e-post.
För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till en vindkraftsetablering måste
kommunen tillstyrka etableringen. I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen,
efter beredning från miljö- och byggnämnden, som beslutar om etableringen av
en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas. Sökande har
informerats via e-post att ärendet kommer beredas av miljö- och byggnämnden i
augusti. Sökande har alltså inte påbörjat någon miljökonsekvensbeskrivning
eller tillståndsansökan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag öppet inför nämnden.
Yrkanden
Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker tillståndsansökan
med motivering att platsen inte finns med i den antagna vindkraftsplanen.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Överensstämmer med nämndens yttrande.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 120
2019/1146

Ingelstad 8:17, sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Fastighet:

Ingelstad 8:17

Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX, med personnummer XXX, som
ägare till livsmedelsverksamheten Samuels Träffpunkt, Rosendalsvägen 15,
341 55 Vittaryd, ska betala en sanktionsavgift på 5 000 kronor för att ha
startat en livsmedelsanläggning utan att först skriftligt anmäla den till miljöoch byggnämnden.
2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet, senast 30 dagar efter att beslutet
delgivits, enligt särskild betalningsuppmaning.
Beslutet är fattat med stöd av Hygienförordningen 852/2004 artikel 6, LIVSFS
2005:20 §§ 11–13, Livsmedelslagen 2006:804 §§ 13, 30a, 30b samt
Livsmedelsförordningen 2006:813 §§ 39a, 39b, 39c, 39f och 39h.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten Samuels Träffpunkt startade den 1 mars 2019 utan att vara
registrerad hos miljö- och byggförvaltningen. Innan dess hade
verksamhetsutövaren varit i kontakt med livsmedelsinspektör som informerat
denne om registreringsplikten enligt förordningen om livsmedelshygien och
föreskrifterna om livsmedelshygien. I början av april 2019 utfördes en kontroll
av den oregistrerade verksamheten. Blankett för anmälan fylldes i på plats och
verksamheten registrerades den 17 april 2019. Verksamhetsutövaren uppgav på
förfrågan vid kontroll den 19 juni 2019 att han inte har varit så sjuk att han
varken på egen hand eller med hjälp inte har förmått anmäla verksamheten.
Verksamhetsutövaren uppgav inte heller någon annan orsak eller särskilt skäl
varför verksamheten inte har anmälts/registrerats innan start.
Verksamhetsutövaren gavs i tjänsteskrivelse ”kommunicering om förslag till
beslut enligt livsmedelslagen” daterad den 26 juni 2019 möjlighet att yttra sig i
ärendet och lämna synpunkter och/eller nya uppgifter. Inget yttrande har
inkommit till miljö- och byggnämnden.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Beräkning av avgift
Sanktionsavgift för att påbörja registreringspliktig verksamhet utan anmälan ska
utgå med en procent av verksamhetens totala årsomsättning, dock minst 5 000
kronor och högst 75 000 kronor.
Verksamheten startade innevarande år, omsättningsuppgifter saknas därför.
Verksamheten har inga anställda. Miljö- och byggförvaltningen har därför
uppskattat beloppet till 5 000 kronor, vilket också är det lägsta beloppet som ska
betalas enligt Livsmedelsförordningen.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att en
sanktionsavgift ska betalas.
Yrkande
Caroline Holmquist Henrysson (S) yrkar att verksamhetsutövaren ska betala en
sanktionsavgift på 5 000 kronor.
Förvaltningens bedömning och överväganden
En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller
oaktsam. Sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt. Verksamheten har
inte inkommit med uppgifter som anger att anmälan utebliven på grund av annat
skäl än oaktsamhet. Det bedöms därför vara skäligt att ta ut sanktionsavgift för
överträdelsen.
Motivering
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 852/2004, artikel 6 punkt 2
Varje livsmedelsföretagare skall särskilt underrätta lämplig behörig myndighet,
på det sätt som den sistnämnda kräver, om alla anläggningar som han ansvarar
för, där det i något led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för
livsmedel bedrivs verksamhet, så att varje sådan anläggning kan registreras.
Livsmedelsföretagare skall också se till att den behöriga myndigheten alltid har
aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta den om
betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga
anläggningar.
Föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20
11 § Livsmedelsföretagare ska, om inte annat följer av 11 a §, skriftligen anmäla
sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. Anmälan
ska ges in
– till länsstyrelsen i det eller de län där verksamhet i form av primärproduktion kommer att bedrivas, till Livsmedelsverket om verket är
kontrollmyndighet, och i övriga fall till kontrollmyndigheten i den eller de
kommuner där verksamheten kommer att bedrivas.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
11 a § Mobila anläggningar ska registreras hos den kommun där verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas.
12 § En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla följande:
1. Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
2. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
3. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
4. I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha
anläggningen registrerad.
En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig
företrädare.
13 § En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering
kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar
anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och
med registreringen.
Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning ska vid
kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har
registrerats eller godkänts.
Livsmedelslagen 2006:804
13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser
av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller
av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.
Om en miljösanktionsavgift har beslutats tidigare (max två år tillbaka) för en
likadan överträdelse ska dubbel avgift tas ut.
30 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas
av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon
anmälan om registrering har gjorts.
30 b § En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller
oaktsam.
Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av
denna fråga ska det särskilt beaktas
1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte
förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och
inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige
varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka,
eller
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.
Livsmedelsförordningen 2006:813
Sanktionsavgifter:
39 a § En sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas ut
för de överträdelser och med de belopp som följer av 39 c-39 g §§.
39 b § Med årsomsättning avses i 39 c-39 e §§ den totala omsättningen närmast
föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har
skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om
årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.
39 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i
enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till
kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon
ansvarar för.
Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av
årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om
överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk
eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i
stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.
Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket
betala ett fast belopp om 40 000 kronor.
39 f § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för
överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 39
c-39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.
En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgiftsskyldige har
fått skälig tid att vidta rättelse.
39 h § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en särskild
betalningsuppmaning.
Upplysningar
Livsmedelssanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsuppmaning. Avgiften tillfaller staten.
Skickas till
Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur man
överklagar.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 121
2019/1221

Prästtorp 1:37, yttrande till länsstyrelsen över
verksamhetsutövarens samt klagande/boendes
överklagan av nämndens beslut om föreläggande att följa
försiktighetsmått, ärendenummer 505-4224-2019
Fastighet:

Prästtorp 1:37

Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden står fast vid att tidigare tagna beslut om föreläggande
med stöd av miljöbalken att följa givna försiktighetsmått på fastigheten ska
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 102 om föreläggande
med stöd av miljöbalken att följa nedan försiktighetsmått på fastigheten enligt
markering på karta daterad den 26 juni 2019:
1.
2.

3.
4.
5.

Endast bedriva bullrande verksamhet från motorfordon på vardagar mellan
klockan 07.00-18.00.
Anlägga ett skydd mot Gunnarsforsgatan samt mot den del av Violvägen
som gränsar till verksamhetens område på ett sådant sätt att det begränsar
störning från damning. Åtgärden ska vara utförd senast sex månader efter
att beslutet vunnit laga kraft.
Täcka jordhögar under tider på dygnet då inte arbete, lastning och
transport med jordhögarna pågår.
Endast använda backvarnare med ljussignal på arbetsfordon.
Inte belysa området med starka strålkastare under vardagar före klockan
07.00 och efter klockan 22.00, samt lördagar och helgdagar före klockan
08.00 och efter klockan 18.00.’

Nämndens beslut överklagades av verksamhetsutövaren den 4 juli 2019 och av
de klagande/boende den 19 juli 2019. Överklagandena har efter rättidsprövning
skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter
påvisats som kan föranleda omprövning.
Nämnden har nu fått möjlighet att yttra sig inför länsstyrelsen beslut.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att stå fast vid tidigare
antagna beslut.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Nämndens beslut om föreläggande med stöd av miljöbalken att följa givna
försiktighetsmått på fastigheten ska stå fast.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 122
2019/1746

Ljungby 13:4, yttrande tilll länsstyrelsen om anmälan av
miljöfarlig verksamhet
Fastighet:

Ljungby 13:4

Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden bedömer att verksamheten inte antas medföra
betydande miljöpåverkan och att verksamheten inte föreläggs om att söka
tillstånd.
Beslutet är fattat med stöd av 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med beaktande av upprättat
samrådsunderlag enligt 8 och 9 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Sammanfattning av ärendet
Ljungby Energi AB har inkommit med en anmälan om att anlägga en
fastbränsleeldad panncentral på fastigheten Ljungby 13:4.
Den myndighet som handlägger anmälan enligt 1 kapitlet 10 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ska pröva om verksamheten eller
åtgärden behöver tillståndsprövas eftersom verksamheten är markerad (BMP) i
förordningen. Viket innebär att nämnden särskilt ska pröva om verksamheten
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bedömer att
verksamhetsutövaren inte föreläggs om att söka tillstånd.
Yrkanden
Caroline Holmquist Henrysson (S) yrkar att verksamheten inte föreläggs om att
söka tillstånd.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer inte att verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan som gör att tillstånd krävs.
Motivering
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde
ska det även väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön, enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6.
Fastigheten Ljungby 13:4 är planlagt för industri och anses som lämplig enligt
miljöbalken 2 kapitel, § 6.
Enligt 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska myndighet som handlägger anmälan som anges i 25 § 2 pröva
om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län samt verksamhetsutövare.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 123
2019/0752

Eka 3:6, yttrande tilll länsstyrelsen om anmälan av
miljöfarlig verksamhet
Fastighet:

Eka 3:6

Fastighetsägare:

XXX

Sökande/verksamhetutövare: XXX.
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att anmälningspliktig verksamhet, yta för
lagring av virke, flis och flisning, inte antas medföra betydande
miljöpåverkan och att verksamheten inte föreläggs om att söka tillstånd.
Beslutet är fattat med stöd av 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med beaktande av upprättat
samrådsunderlag enligt 8 och 9 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Sammanfattning av ärendet
Ljungby Energi AB har inkommit med en anmälan om att använda en yta vid
Bredemads avfallsanläggning för lagring av virke, flis och flisning på
fastigheten Eka 3:6. Eftersom fastigheterna Värmeverket 1 och 2 där
fastbränslepannorna ligger är inom yttre vattenskyddsområde kan flis endast
lagras där i avsedda fickor under tak.
När Bredemads avfallsanläggning anlitar entreprenör för att flisa inkommande
träavfall ska entreprenören vid samma tillfälle och vid behov flisa på Eka 3:6.
Enligt anmälan kan flisning komma att ske max 10 gånger per år. Flisen ska
förbrännas i bolagets fastbränslepannor. Flisen utgör en bränslereserv som kan
utnyttjas om inte entreprenörer förmår leverera flis efter behov. Behovet kan
skifta bland annat beroende på utetemperatur. Ljungby Energi försöker avveckla
användandet av torv som bränsle och behöver säkerställa leverans av flis.
Försiktighetsmått föreslås för att en beredskap ska finnas för kontroll av
värmeutveckling som kan leda till brand i flisstackar och att vid klagomål ska
åtgärder vidtas som förhindrar att omgivningen utsätts för besvärande damning.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Den myndighet som handlägger anmälan enligt 1 kapitlet 10 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ska pröva om verksamheten eller
åtgärden behöver tillståndsprövas eftersom verksamheten är markerad (BMP) i
förordningen. Vilket innebär att nämnden särskilt ska pröva om verksamheten
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bedömer att
verksamhetsutövaren inte föreläggs om att söka tillstånd.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer inte att verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan som gör att tillstånd krävs.
Motivering
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde
ska det även väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön, enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6.
Fastigheten Eka 3:6 anses som lämplig enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6. Det är
ett skogsområde som ligger bredvid Bredemads avfallsanläggning med cirka 1
km till bostadsområde och med europaväg 4 emellan.
Enligt 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska myndighet som handlägger anmälan som anges i 25 § 2 pröva
om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län samt verksamhetsutövare
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 124
2015/0538

Dörarp 7:1, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Dörarp 7:1

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Dörarp 7:1.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med en okänd
efterföljande rening. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i
samband med inventering som genomfördes 2011. I mars 2015 fick
fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga
synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 29 april 2015.
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 30 maj 2017 och började gälla efter
24 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Dörarp 7:1 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 125
2010/1599

Åkerbergshult 1:7, förbud mot utsläpp av avloppsvatten
från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Åkerbergshult 1:7

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX med
vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Åkerbergshult 1:7.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 1983. Under 2010 och 2012 meddelades och
därefter i oktober 2016 kommunicerades fastighetsägarna att
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och
fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 21 november 2016. Beslutet om
förbud har vunnit laga kraft den 5 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Åkerbergshult 1:7 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed
inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är
skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en
rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt
att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta
hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 126
2014/0186

Vrå 1:11, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Vrå 1:11

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Vrå 1:11.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 1983. I oktober 2016 fick fastighetsägarna
meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom
och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 21 november 2016. Beslutet om
förbud har vunnit laga kraft den 24 april 2017 och började gälla efter 24
månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Vrå 1:11 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 127
2016/2130

Vedåsa 2:2, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Vedåsa 2:2

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Vedåsa 2:2.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren fick en kommunikation i december 2016 om att deras
avloppsanläggning behöver åtgärdas. Fastighetsägaren hörde av sig och en
inspektion av avloppsanläggningen bestämdes.
Vid inspektionen den 28 april 2017 fanns det en slamavskiljare
slamavskiljning i tre steg med en efterföljande fördelningsbrunn där vattnet
såg klart och slamfritt ut. Från fördelningsbrunnen gick det ut två ledningar,
men det var bara ett luftningsrör som syntes. I luftningsröret stod det 10-15
cm slam vilket tyder på att anläggningen inte fungerar som den ska.
Omkring 10 meter från infiltrationen var ett dike som var fyllt till bredden
med vatten, toppen på infiltrationen var 20-30 cm över marknivån.
Handläggaren bedömde att det står vatten i infiltrationen och avståndet på 1
m till högsta grundvattennivå uppnås inte.
Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
togs den 3 maj 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 16 maj 2017
och började gälla efter 24 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Vedåsa 2:2 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 128
2010/0391

Hov 2:24, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Hov 2:24

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten
Hov 2:24.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 2006. Fastighetsägaren meddelades 2010 och
2012 och i mars 2015 fick fastighetsägarna meddelande om att
avloppsanläggningen måste åtgärdas.
En ansökan om tillstånd skickades till miljö och byggförvaltningen maj 2015. I
maj 2017 framkom det från fastighetsägaren att en entreprenör hade skickat in
ansökan och inte fastighetsägaren. Fastighetsägaren ville att ansökan skulle dras
tillbaka så hon kunde välja en entreprenör själv. Fastighetsägaren förelades med
ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
den 11 maj 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18 maj 2017 och
började gälla efter 24 månader.
I juni 2018 gjordes ett platsbesök på begäran av den nya entreprenören om
avloppsanläggningens placering. Någon ansökan om tillstånd för enskild
avloppsanläggning har därefter inte inkommit.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-09-04

54(72)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Hov 2:24 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 129
2016/0356

Össjöa 1:10, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Össjöa 1:10

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:10.
2. Nämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor
om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Össjöa 1:10.
3. Förbudet börjar gälla 12 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifter om avloppet har framkommit vid en inspektion som
genomfördes den 12 april 2016, samt uppgifter som lämnats av fastighetsägaren
i samband med inspektionen. Vid inspektion fanns det slam i alla tre kamrarna i
slambrunnen. Efter slambrunnen finns en brunn som troligen är någon typ av
rensbrunn. Några tecken på efterföljande rening kunde hittas vid inspektionen.
De två ägarna är folkbokförda på fastigheten. I februari 2016 fick
fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. På
begäran av fastighetsägarna genomfördes då inspektionen enligt ovan.
Fastighetsägarna förelades efter inspektionen, med ett beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning den 14 april 2016.
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 30 maj 2016 och började gälla efter
36 månader.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Fastighetsägare har därefter i skrivelse daterad den 3 september 2019 meddelat
att de anser att med mindre justeringar uppfyller avloppsanläggningen gällande
krav samt att de vill har utökad tid för att åtgärda anläggningen.
Yrkande
Kent Danielsson (C) yrkar att förbudet ska gälla 12 månader efter att beslutet
delgivits.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Össjöa 1:10 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-09-04

58(72)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 130
2017/0437

Tjust 2:4, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Tjust 2:4

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX med
vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Tjust 2:4.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifter om avloppet har hämtats från ett beslut om tillstånd för
enskild avloppsanläggning daterat den 14 juni 1976. Fastigheten används som
fritidsboende. I mars 2017 fastighetsägarna meddelande om att
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och
fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning den 10 april 2016. Beslutet om
förbud har vunnit laga kraft den 2 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inkommit till
förvaltningen och tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning beslutades
den 22 augusti 2019 men anläggningen har inte färdigställts.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Tjust 2:4 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 131
2017/0193

Husaby 2:6, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Husaby 2:6

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Husaby 2:6.
2. Nämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor
om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Husaby 2:6.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 2006. Det finns inga personer folkbokförda på
fastigheten. I mars 2017 fick fastighetsägarna meddelande, som följdes av beslut
om förbud mot utsläpp från befintlig avloppsanläggning, daterat den 12 april
2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 21 juni 2017 och började
gälla efter 24 månader.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inkommit till
förvaltningen och tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning beslutades
den 25 juni 2019 men anläggningen har inte färdigställts.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Husaby 2:6 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 132
2017/0106

Bolmsö-Skeda 1:29, förbud mot utsläpp av avloppsvatten
från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Bolmsö-Skeda 1:29

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten
Bolmsö-Skeda 1:29.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en slambrunn. Vid en inspektion som
genomfördes den 19 april 2017 framkom att hela avloppsanläggningen står
under vatten Slambrunnen var överfull och det gick inte att fastställa hur många
kamrar som finns i den. I de rör som antogs vara luftningsrör stod det fullt med
vatten. Två personer födda 1959 respektive 1960 är folkbokförda på fastigheten.
I januari 2017 fick fastighetsägarna meddelande, som följdes av beslut om
förbud mot utsläpp till befintlig anläggning daterat den 20 april 2017. Beslutet
om förbud har vunnit laga kraft den 3 maj 2017, genom muntlig delgivning och
började gälla efter 24 månader.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning inkom till förvaltningen
den 18 juli 2019. Ansökan har granskats och meddelande om att provgrop kan
göras lämnats. Meddelande har lämnats till miljökontoret om att provgrop har
grävts.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-09-04

64(72)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Bolmsö-Skeda 1:29 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed
inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är
skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en
rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt
att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta
hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 133
2017/0433

Tjust 2:12, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Tjust 2:12

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX med
vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Tjust 2:12.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med okänd efterföljande
rening. Uppgiften bekräftades vid en inspektion som genomfördes 13 juni 2017.
Fastigheten används som fritidsboende. I mars 2017 fick fastighetsägaren ett
meddelande, som följdes av ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten
från befintlig avloppsanläggning daterat den 4 april 2017. I samband med att
förbudet utfärdats kontaktade fastighetsägarna miljökontoret för inspektion som
genomfördes enligt ovan. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18 april
2017 och började gälla efter 24 månader.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inkommit till
förvaltningen och tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning beslutades
den 27 maj 2019 men anläggningen har inte färdigställts.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Tjust 2:12 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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 MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 134
2015/1700

Äpplanäs 2:4, upphävande av beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Äpplanäs 2:4

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 13 februari 2019,
§ 27, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i oktober 2015 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 13 februari 2019, § 27,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat
med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 12juni 2019. Enligt de inkomna handlingarna har
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 135
2016/0970

Berghem 14:1, upphävande av beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Berghem 14:1

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 3 oktober 2018, §
155, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i maj 2016 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 155,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat
med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
redovisning om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen
den 8 maj 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt
beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 136
2014/2459

Ivla 18:1, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Ivla 18:1

Fastighets
ägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 3 oktober 2018,
§ 157, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i maj 2016 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 157,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat
med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 28 mars 2019. Enligt de inkomna handlingarna har
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 137
2016/0438

Torset 3:13, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp
av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Torset 3:13

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 7 november 2018,
§ 176, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i mars 2016 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 7 november 2018, § 176,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat
med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 6 maj 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen
utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 138
2014/2458

Ivla 10:2, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Ivla 10:2

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 3 oktober 2018,
§ 156, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i maj 2016 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018,
§ 156, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
förenat med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 15 april 2019. Enligt de inkomna handlingarna har
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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