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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 - 15.30

Beslutande

Lena Hållinder Berglund (S)
Åke Karlsson (S)
Mikael Swahn (S)
Kjell-Åke Nottemark (M) ordf
Håkan Thydén (C) 1:e vice ordf
Sven-Olov Karlsson (VF) 2:e vice ordf
Sören Hermansson (MP)

Övriga deltagare

Börje Andreasson (S)
Sten Johansson (M)

Utses att justera

Mikael Swahn

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 101-105

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Kjell-Åke Nottemark
Justerare

Mikael Swahn

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Underskrift

Eva-Lott Karlsson
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Dnr 2013/XX

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
Avser:

XX
XX
XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, organisationsnummer XX, ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kronor med anledning av att man utan tillstånd inrättat en
avloppsanordning på fastigheten XX, trots att ett sådant tillstånd krävs.

Deltar inte i beslutet
Sven-Olov Karlsson (VF) och Sören Hermansson (MP).

Ärende
I samband med inventeringen av enskilda avlopp runt Linneån gjorde miljö- och
byggförvaltningen ett besök på fastigheten XX den 30 maj 2013. Närvarade gjorde
miljöinspektör Mikael Thorn och XX. Vid inspektionen konstaterades att
avloppsanordningen bestod av en trekammarbrunn. Efterföljande reningssteg kunde
inte undersökas. Enligt noteringar i inventeringsprotokollet intygade XX muntligt att
efterföljande reningssteg sker i en infiltration vilken anlades år 2009 då den gamla
stenkistan satt igen. Infiltrationen ska enligt uppgift bestå av ett grenrör med två
spridarledningar i en upphöjd grus- och makadambädd. Fördelningsbrunn och
luftningsrör kunde inte påvisas.
Med hänvisning till att det fr.o.m den 1 januari 2007 infördes en miljösanktionsavgift på
5000 kr för anläggning eller ändring av en avloppsanordning innan man fått skriftligt
tillstånd från tillståndsgivande myndighet, begärde miljö- och byggförvaltningen vid två
tillfällen in skriftliga kompletteringar avseende bland annat tidpunkt för anläggandet,
placering samt beskrivning av infiltrationens konstruktion. Skriftliga uppgifter kom in
den 9 augusti samt den 26 augusti 2013 från XX, som bekräftade infiltrationens
konstruktion och att den anlagts år 2008.
Miljö och byggförvaltningen har inte lämnat något tillstånd i detta ärende.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift har kommunicerats med XX. Skriftligt
yttrande från XX inkom den 13 november 2013 där han uppger att det efter ett kalas i XX
uppstod ett stopp i stenkistan. På grund av att ett bröllop skulle hållas nästkommande
helg beslutade man sig för att anlägga en infiltration bredvid den igensatta stenkistan.
Kännedom om att tillstånd krävdes saknades hos berörda inom föreningen vid
tidpunkten för anläggandet.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts. § 101
Motivering
En ny infiltration är att betrakta som en ny anläggning och därmed krävs tillstånd för
inrättandet.
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
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 punkt 2.1.1 a i bilagan till förordningen
(1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan
tillstånd inrättat en avloppsanordning 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.
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.

Utdrag
XX
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/MBXX

Överklagande, enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut § XX-2013. Ärendet gäller
avvisande av ett överklagande som kommit in försent.
Beslut och handlingar i ärendet överlämnas härmed för överprövning till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har efter inventering förbjudit fastighetsägarna till XX,
adress XX, att fr.o.m. den 1 juli 2018 släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanordning.
Fastighetsägarna XX har överklagat förbudet den 15 juli 2013. Delgivningskvitto kom in
till miljö- och byggförvaltningen den 18 juni underskrivet av XX samt XX den 17 juni.
Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträde den 3 september 2013 att avvisa
överklagandet då det kommit in försent, eftersom överklagningstiden gick ut den 8 juli.
XX har den 8 november 2013 kommit in med ett överklagande av avvisningsbeslutet.
Detta överklagande har kommit in i rätt tid.

Utdrag
XX
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bilagor
Miljö- och byggnämndens beslut § XX-2013
Övriga handlingar i ärendet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/MB2219

Detaljplan för Broby 54:1 m fl, Landsbro
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.

Ärende
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för
förskoleverksamhet och anläggande av tillhörande lekytor och trafiklösningar.
Planområdet är beläget inom centrumdelen av Landsbro samhälle. Befintlig byggnad
inrymde tidigare restaurang och tandläkarmottagning. Samhällets livsmedelsaffär och
kiosk ligger direkt nordost om planområdet.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 104

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

Ärenden
a) Förslag till sammanträdesdagar 2014
b) Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till miljö- och
byggnämnden, Rätt att ta del av allmän handling, XX
c) Återtagande av vitesföreläggande, utförda åtgärder enkelt avhjälpta hinder:
d) Länsstyrelsen avslår överklagande, förbud mot utsläpp av avloppsvatten:
e) Mark- och miljödomstolens avslår överklagandet på XX
f) Länsstyrelsen beslutar att pröva miljö- och byggnämndens beslut om strandskyddsdispens,
Djuvanäs 1:2, dnr 2013/MB1976-4
g) Länsstyrelsen avskriver ärendet då sökanden återtar sin överklagan, XX
h) Mark- och miljödomstolen avslår överklagande, XX, förbud mot utsläpp av avloppsvatten.
i) Mark- och miljödomstolen, godkänner den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen, MetsäTissue AB, dnr 2013/MB74-15
j) Överklagande av länsstyrelsens beslut, XX, angående strandskyddsdispens, dnr 2013/MBXX
k) Länsstyrelsen medger strandskyddsdispens för anläggande av pir, Ramkvilla-Torp 3:1, dnr
2013/MB2144-1
l) Mark- och miljödomstolen avslår överklagande, XX, dnr 2012/MBXX
m) KF § 104, svar på motion om att upprätta en miljöstyrningsplan
n) KF § 99, avsägelse från uppdrag i miljö- och byggnämnden, Kristoffer Kaspersson (KD)

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 105

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

Ärenden
a) Delegationsbeslut 19 oktober – 18 november, dnr 2013/MB2134-1
b) Ärendelista 19 oktober – 18 november, dnr 2013/MB2134-2

Just sign

Utdragsbestyrkan

