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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl 13.30 – 15.00

Beslutande

Lena Hållinder Berglund (S)
Åke Karlsson (S)
Kjell-Åke Nottemark (M) ordf
Håkan Thydén (C) 1:e vice ordf
Sven-Olov Karlsson (VF) 2:e vice ordf
Kjell Brolin (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Börje Andreasson (S)

Övriga deltagare

Sören Hermansson (MP)
Sten Johansson (M)

Utses att justera

Håkan Thydén

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 99-106

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Kjell-Åke Nottemark
Justerare

Håkan Thydén

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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MB-2013-xx

Miljösanktionsavgift enskilt avlopp
Avser

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, XXX, solidariskt ska betala en miljösanktionsavgift
på 5 000 kronor. Anledningen är att de utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots
att ett sådant tillstånd krävs.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök den 11 juli 2014 på fastigheten XX , då
en ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanordning inkommit dagen innan,
den 10 juli 2014. Det framkom vid platsbesöket att inrättandet av den nya
avloppsanläggningen redan hade påbörjats. Fördelningsbrunnen hade satts dit,
schaktbotten var utgrävd och makadam samt spridningsledningarna var utlagda.
Anläggningen ska betjäna bostaden med adress XX. Tillstånd för inrättande av den nya
avloppsanordningen hade inte beviljats. Tillstånd för anläggningen beslutades den 17 juli
2014.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning
utan tillstånd har kommunicerats med XX, men de har inte kommit in med något yttrande.

Motivering
Ny infiltration är att betrakta som ny anläggning och därmed krävs tillstånd för åtgärden.
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den
kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut
miljösanktionsavgift.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 99

Lagrum
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos
miljö- och byggnämnden.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat
en avloppanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är
5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§
miljöbalken.

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

Utdrag:
XX

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-XX

Miljösanktionsavgift köldmedia
Avser

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kr.
Anledningen är en upprepning av försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på
fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets installationsrapport, kontrollrapporter
samt begärda kompletteringar för köldmedia gällande år 2012 och 2013. Av dessa
handlingar framgår att bolaget för andra året i rad inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggningar inom föreskriven tid. Den 7 maj 2013 beslutade miljö- och
byggnämnden, xx, om en miljösanktionsavgift för försent utförd läckagekontroll 2012. Vid
granskning av 2013 års läckagekontroll konstateras att bolaget ej kontrollerat aggregat
FA3-F-7 på fastigheten XX inom föreskriven tid då aggregatet installerades den 19 juli
2012 och läckagekontroll inte utfördes förrän den 29 oktober 2013, det vill säga drygt 3
månader försent.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har
kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den
kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut
miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med mer än 3 kg köldmedia ska kontrolleras för
läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 3.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade
växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt kap 9 § 1 i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller
föreskrivna krav på kontrollintervall. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 100
Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter upprepar en sådan överträdelse, ska det enligt 1 kap 4 §
i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter tas ut en avgift för den nya
överträdelsen med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap. Detta gäller om
överträdelsen upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 §
miljöbalken.

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

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Information om hur beslutet kan överklagas
Miljö- och byggnämndens beslut § 40-2013

Kopior
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-2233

Planprogram för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka upprättat planprogram.

Ärende
Vetlanda kommun har förvärvat fastigheten Caroline 5 (f.d. ICA-Träffen) och avser att
utveckla ett nytt område för bostadsbebyggelse i Bäckseda där Ryningsvägen ansluter till
Sliparegårdsvägen.
Syftet med planprogrammet är att utgöra underlag för framtida detaljplanering och ta
fram övergripande riktlinjer i frågor som t.ex. byggnadstyp och exploateringsgrad samt att
utgöra underlag till möjliga exploatörer av området.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-2335

Detaljplan för Lättebo 1:79, 1:102 med flera fastigheter, Ekenässjön
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan.

Ärende
I anslutning till Beslag och Metalls industrilokaler finns två tomter som i gällande
detaljplan är avsatta för bostadsändamål. Planens syfte är att planlägga fastigheterna
Lättebo 1:79 och 1:102 för parkeringsändamål för att tillgodose Beslag & Metalls behov av
parkering. De berörda fastigheterna skiljs åt av Björkvägen. Mot Allégatan införs
utfartsförbud.
Planområdet är beläget vid Björkvägens anslutning till Allégatan, mitt emot Beslag &
Metalls industrilokaler.
Ett planförslag har upprättats och redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott som
beslutat att samråd ska ske samt att behov av miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger.
Ärendet handläggs genom enkelt planförfarande.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2013-

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet § x-2014 om vitesföreläggande då
fastighetsägaren utfört åtgärden.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om ovårdad tomt på fastigheten
XX. Grunden till ett nedbrunnet hus ligger helt öppen och utgör en fara om någon skulle
ramla ner i grunden. Miljö- och byggnämnden beslutade att fastighetsägaren skulle vidta
någon av följande åtgärder:
- hägna in grunden med ett ej klättringsbart, minst 110 cm högt staket
- fylla igen grunden
Vid inspektion den 22 september 2014 konstaterades att fastighetsägaren hägnat in
grunden med ett två meter högt ej klättringsbart staket.

Motivering
Fastighetsägaren har utfört åtgärden enligt åtgärdsföreläggandet.

Utdrag
XX

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2013-XX

Bordläggning
Fastighet:

XX

Verksamhetsutövare: XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 4
november 2014.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 105

Delgivningar med särskild redovisning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden
Vitesföreläggande återtas, åtgärdade enkelt avhjälpta hinder:
xxx
Upphävande av vitesförbud mot utsläpp av avloppsvatten:
- xxx
Åtalsanmälan, sekretess
Öppet hus på företag i kommunen den 3 -7 november, anmälan görs på vetlanda.se
Information om nytt avtal med Regionförbundet om Miljösamverkan f

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 106

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden
-

Delegationsbeslut 19 augusti- 18 september, dnr MB-2014-2521-1
Ärendelista 19 augusti- 18 september, dnr MB-20142521-2

Kommunfullmäktiges beslut:
§ 115, motionen avslås om badplats vid Kvarndammen
§ 118, vid nyetablering av vindkraft rekommenderas sökanden att bidra till att
utveckla laddinfrastrukturen för elbilar i kommunen
Länsstyrelsens beslut:
Prövar inte MBN:s beslut om strandskyddsdispens för nybyggnation av
komplementbyggnad på fastigheten, Kråkegård 1:34, dnr MB-2014-1861
Prövar inte MBN:s beslut om strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på
fastigheten, Kristinelund 1:13, dnr MB-2014-1948
Prövar inte MBN:s beslut om strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten,
Näshults-Kullebo 3:11, dnr MB-2014-2115
Prövar inte MBN:s beslut om strandskyddsdispens för uthus på fastigheten, Bo 1:1,
dnr MB-2014-1774
Avslår överklagandet, bygglov för nybyggnad av telekommunikationsmast och två
teknikbodar, Rösaberg 1:125, dnr MB-2014-1611
Mark- och miljödomstolens beslut:
Ändrar tidpunkten för när åtgärderna ska vara vidtagna till den 31 december 2014,
återställning av damm, Pukås 1:7, dnr MB-2014-2170
Avslår överklagandet, dispens från skyddsföreskrifterna för Korsberga
grundvattentäkt, Tovaholm 1:2, dnr MB-2012-2320

Just sign

Utdragsbestyrkan

