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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 – 15.00

Beslutande
Ledamöter

Lena Hållinder Berglund (S)
Åke Karlsson (S)
Mikael Swahn (S)
Kjell Åke Nottemark (M) ordf (jäv § 81)
Håkan Thydén (C) 1:e v ordf (ordförande § 81 )
Sven-Olov Karlsson (VF) 2:e v ordf

Tjänstgörande ersättare

Sören Hermansson (MP)
Sten Johansson (M) (§ 81)

Ersättare

Börje Andreasson (S)
Sten Johansson (M)

Tjänstemän

Eva-Lott Karlsson, sekreterare
Handläggande tjänstemän

Utses att justera

Sven-Olov Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Kjell Åke Nottemark

Håkan Thydèn
(§ 81)

Justerare

Sven-Olov Karlsson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för anslagets
uppsättande

2013-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen

Datum för anslagets
nedtagande

2013-10-02

Underskrift

Eva-Lott Karlsson
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Dnr 2011/MBXXX

Överklagande enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XXX, att avslå
ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten XXX.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.
Ärende
XX har ansökt om att inrätta en ny infiltrationsanläggning på fastigheten XXX.
Vid platsbesök gjorde miljö- och byggförvaltningen bedömningen att hög
skyddsnivå ur hälso- och miljö-skyddssynpunkt ska gälla för den tänkta
placeringen för infiltrationen. Stöd för detta finns även i Vetlanda kommuns
översiktsplan. Vid platsbesöket överenskoms att ansökan skulle kompletteras
med nya uppgifter och en alternativ placering av infiltrationen hade setts ut.
Vid ett senare telefonsamtal med sökande framkom att man står fast vid den
ansökan som först gjorts.
Genom delegationsbeslut D § XXX avslogs ansökan då bedömningen var att
tillstånd till den tänkta avloppsanläggningen inte kan medges då den inte
uppfyller kraven på hög skyddsnivå.
Lagrum
Enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223) ska den myndighet som har meddelat
det överklagade beslutet pröva om skrivelsen när överklagandet har kommit in
i rätt tid.
Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, ska den myndighet som har meddelat
beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den
myndighet som ska pröva överklagandet (25 § förvaltningslagen).
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen
Bilaga:
Handlingar i ärendet
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Dnr 2013/MBXX

Överklagande enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avvisa överklagandet då det kommit in
för sent. Överklagandet kom in till miljö- och byggnämnden den 15 juli 2013.
Överklagningstiden gick ut den 8 juli 2013.
Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har efter inventering förbjudit fastighetsägarna
till XXX, adress XXX, att fr.o.m. den 1 juli 2018 släppa ut avloppsvatten från
befintlig avloppsanordning. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare
av märket Ifö Trapper 1100 med efterföljande rening i en infiltration med en
längd av 20 m.
XXX har överklagat ärendet för sent. I överklagandet framkommer uppgifter
om hur lite avloppsanordningen används.
Lagrum
Enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223) ska den myndighet som har meddelat
det överklagade beslutet pröva om skrivelsen om överklagandet har kommit in
i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, ska myndigheten avvisa den.
--------------Utdrag:
XXX
Bilaga:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr 2013/MB1708

Strandskyddsdispens
Fastighet:

Ramkvilla-Torp 1:4

Sökande:

Marlies och Roland Schwesig
Haidbarg 4G
DE-21244 Buchholz

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
uppförande av fritidshus på en kommande avstyckning av Ramkvilla-Torp 1:4.
Som tomtplats får hela den tänkta avstyckningen enligt bifogad karta tas i
anspråk.
Avgift för strandskyddsdispens: 2 800 kronor.
Ärende
Marlies och Roland Schwesig ansöker om strandskyddsdispens för uppförande
av fritidshus på kommande avstyckning från Ramkvilla-Torp 1:4. Fastigheten
är belägen vid Klockesjön där gällande strandskydd omfattar land- och
vattenområde inom 200 m från strandlinjen.
Motivering
Enligt strandskyddsreglerna får nya byggnader inte uppföras inom strandskyddat område. Enligt 7 kap 18b § miljöbalken får miljö- och byggnämnden i
enskilda fall ge dispens från förbudet i 7 kap 15 §, om det finns särskilda skäl.
Särskilda skäl föreligger enligt 7 kap 18c § sista stycket och 18d §.
Området för avstyckningen är utpekat som LIS- område i kommunens
översiktsplan. I dessa områden strävar man för att behålla en levande
landsbygd med bibehållen service. LIS- området Ramkvilla 1 är beläget utefter
norra stranden av Klockesjön, väster om Ramkvilla samhälle och syftet är att
möjliggöra byggnationer för bostäder och utveckla turistföretag. Området
uppfyller därmed kraven för LIS enligt 7 kap 18e § p. 1-4 miljöbalken.
Enligt 7 kap 18 f § första stycket miljöbalken ska beslutet inte omfatta ett
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Beslutet påverkar inte området mellan
strandlinjen och avstyckningen då befintlig bebyggelse redan finns mellan
avstyckningen och strandlinjen.
Just sign
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Forts § 79
Lagrum
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får nya byggnader inte uppföras inom
strandskyddat område.
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får miljö- och byggnämnden i enskilda fall ge
dispens från förbudet, om det finns särskilda skäl i 7 kap 18 c §.
Enligt 7 kap 18 d § får som särskilda skäl beaktas om åtgärden bidrar till
utvecklingen av landsbygden och ett enstaka enbostadshus uppförs i anslutning
till befintligt bostadshus.
Enligt 7 kap 18e § avses med område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen vid tillämpningen av 18d § ett område som:
1. Är lämpligt för utveckling av landsbygden,
2. Är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. Endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften:
a) I eller i närheten av tätorter
Enligt 7 kap 18 f § första stycket miljöbalken får en strandskyddsdispens inte
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna
eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet.
Upplysningar
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år
eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga
kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor efter det att
ärendet kommit in till länsstyrelsen.
------------

Just sign

Utdrag:

Marlies och Roland Schwesig
Länsstyrelsen

Bilagor:

Karta
Situationsplan
Utdrag ur Översiktsplan
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Dnr 2012/MBXX

Vitesföreläggande
Fastighet:

XXX

Ägare:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att
-

vid vite om 5 000 kr att XX, personnummer XXX senast den 30 september
2013 ska sända in ett åtgärdsförslag till miljö- och byggnämnden för hur
djurkadaver som påträffats på fastigheten XXX avses omhändertas.

-

vid vite om 5 000 kr att XX, personnummer XXX senast den 31 oktober
2013 ska omhänderta resterande delar av det djurkadaver som påträffats på
fastigheten XXX på ett av miljö- och byggnämnden godtagbart sätt.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har tagit emot en anmälan om att djurkadaver
omhändertagits genom övertäckning med jordmassor på fastighet XXX i
Vetlanda kommun. Miljö- och byggförvaltningen besökte platsen den 23
oktober 2012. Vid besöket konstaterades att djurkadaver fanns på den utpekade
platsen och att det endast var övertäckt med en mindre mängd jordmassor. Vid
besöket konstaterades även att platsen där djurkadavret påträffades användes
som betesmark för nötkreatur.
Ärendet har kommunicerats och XXX har fått möjlighet att komma in med
synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.
Motivering
Döda djur ska samlas in för att bearbetas eller destrueras i en godkänd
anläggning. Endast sällskapsdjur, bin samt döda hästar som anses som
sällskapsdjur får grävas ned. Sådan nedgrävning får endast ske efter beslut av
behörig myndighet och under särskilda villkor.
Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun har inte tagit emot eller beviljat
någon anmälan om att få gräva ned djurkadaver på fastigheten xxx.
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Forts. § 80
Lagrum
I lag 2006:805 om foder och animaliska biprodukter §§ 23-24 framgår att en
kontrollmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att
lagen, de föreskrifter eller förbud som meddelats med stöd av lagen ska följas.
Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.
I förordning 1774/2002 om animaliska biprodukter föreskrivs att döda djur ska
samlas in för att bearbetas eller destrueras i en godkänd anläggning.
I Statens jordbruksverks föreskrifter 2010:59 om befattning med animaliska
biprodukter och införsel av andra produkter, som kan sprida smittsamma
sjukdomar till djur och människor §§ 23-27 framgår att endast vissa utpekade
animaliska biprodukter får grävas ned (hästar, sällskapsdjur och bin), i vilka
geografiska områden som dessa får grävas ned samt vilka särskilda tillstånd
som erfordras.
--------------Utdrag:
XXX
Bilaga:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr: 2012/MBxx

Täktverksamhet
Beslut
Miljö- och byggnämnden vidhåller beslutet (§ D xx) att medge xxx dispens
från förbudet att utöka täkt inom sekundär skyddszon för Korsberga vattentäkt.
Jäv
Kjell-Åke Nottemark (M)
Ärende
Miljö- och byggnämnden medgav 14 juni 2013 i delegationsbeslut § D
xxdispens från förbud (11b § skyddsföreskrifter för Korsberga grundvattentäkt
i Vetlanda kommun 06FS 2009:22) att utöka täkt inom sekundär skyddszon. xx
har överklagat miljö- och byggnämndens beslut den 5 juli 2013. Överklagandet
kom in i rätt tid.
Motivering
xx påpekar att den ”återstående grusfyndigheten även har en grundvattenbildande funktion med bra skydd mot yttre föroreningar till skillnad från en
täktbotten med enbart 1-2 m skyddsavstånd till grundvattennivån”. XX anför
vidare att ”all minskad yta med naturligt skydd mot yttre föroreningar och
snabbare grundvattenbildning riskerar en försämring i vattentäkten”. Miljöoch byggnämnden anser dock att den återstående grusfyndigheten har relativt
liten betydelse för grundvattenbildning och skydd då den utgör en liten yta i
förhållande till hela skyddsområdet samt tidigare utbruten täktyta. Den
återstående täktytan utgör ca 2 % av hela vattenskyddsområdet.
Lagrum
Enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223) ska den myndighet som har meddelat
det överklagade beslutet pröva om skrivelsen när överklagandet har kommit in
i rätt tid. Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, ska den myndighet som har
meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den
myndighet som ska pröva överklagandet (25 § förvaltningslagen).
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen
Bilaga:
Handlingar i ärendet
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Dnr 2013/MB1276

Motion om solenergi
Ärende
Miljö- och byggnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott fått en
remiss gällande en motion om solenergi. I motionen föreslås att man vid nyeller ombyggnation av skolor, förskolor eller andra kommunala byggnader
överväger att, som ett komplement, förse dessa med solpaneler/solceller för att
ytterligare bidra till en miljövänlig elförsörjning och hållbar utveckling.
Yttrande
Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till utveckling av solenergi inom
Vetlanda kommun.
Alltfler aktörer i den svenska bygg- och fastighetssektorn förstår att solenergi
kan vara en del i lösningen på ett hållbart energisystem. Solstrålningen kan
användas för att generera både värme och elektricitet med minimal
miljöpåverkan. Intresset för solenergi ökar snabbt men ännu är antalet
installationer i Vetlanda kommun blygsamt, särskilt när det gäller solceller för
elproduktion. Miljö- och byggnämnden anser att kommunen ska bidra till
utvecklingen och inspirera företag och allmänhet genom att installera solceller
och solfångare på offentliga byggnader, där så är lämpligt.
Det är viktigt att se såväl solelen som solvärmen som komplement till
energiförsörjningen. Av det skälet gäller det att investera i fastigheter där
solenergin kan ingå som en naturlig del i energi- eller värmeförsörjningen.
Rutiner bör finnas att vid varje ny- eller ombyggnation kunna redovisa vilka
tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns för investeringar i
solel/solvärme.
Enligt åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i Jönköpings län bör länets
kommuner sätta upp solceller på minst varsin offentlig byggnad senast år 2014.
Detta är ännu inte utfört i Vetlanda kommun. Klimatrådet i Jönköpings län har
en vilja att kommunerna i sina styrdokument behandlar frågan om bl.a. solel.
Fram till år 2016 finns stöd att söka för installation av solceller. Stödet kan
sökas av företag, privatpersoner och offentliga organisationer.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/MB1680

Halvårsbokslut
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en redovisning till kommunens
halvårsbokslut. Av sammanställningen framgår att verksamheten ligger i fas
med uppsatta mål. Prognosen tyder på att nämnden kommer att få ett överskott
i ekonomin till kommande bokslut.
---------------
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§ 84

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Delegationsbeslut 19 juni -18 augusti, dnr 2013/MB1680-2
b) Ärendelista 19 juni -18 augusti, dnr 2013/MB1680-1
c) Sammanställning av badvattenprover 2013, dnr 2013/MB1680-3
d) Länsstyrelsens beslut om att jakt får bedrivas från motorfordon,
dnr 2012/MB2827-3
e) Mark- och miljödomstolens beslut om att avslå överklagan, XXX
f) Länsstyrelsens beslut om att överklagan om förbud utsläpp av
avloppsvatten

Bakgrund
Miljö- och byggförvaltningen redovisar bland annat en lista med beslut som är
fattade på delegation samt en lista på inkomna ärenden vid varje sammanträde i
miljö- och byggnämnden.
---------------
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