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§ 33
Ändringar i föredragningslistan
Följande ärenden utgår:
-

Vitesföreläggande OVK, XXX, dnr 2013/MBXXXX

-

Vitesföreläggande OVK, XXX, dnr 2013/MBXXX

Följande ärende tillkommer:
-

Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX

-

Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX

-

Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX

-

Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX

---------------
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Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att
XXX ska förbjudas att från och med den 1 april 2014 släppa ut avloppsvatten
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX.
Ärende
XXX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten.
Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger de bl.a. att de vid
köptillfället 2005 inte upplysts av miljö- och byggförvaltningen om
avloppsanläggningens brister. Vidare påpekar de att huset endast bebos en kort
tid varje år och att diskmaskin saknas. Att kräva att avloppsanläggningen
åtgärdas är därför att kräva för långtgående åtgärder med tanke på den lilla
miljöförbättringen som blir.
Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanläggningens
status följt miljö- och byggnämndens åtgärdspolicy för enskilda avlopp. En
sjunkebrunn uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Vid
bostadsköp har köparen undersökningsplikt när det gäller avloppsanläggningar.
Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet
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Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att XX
ska förbjudas att från och med den 1 maj 2016 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX,
adressen XX
Ärende
ZXX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten.
Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger han att avloppet
anlades efter då gällande föreskrifter och därmed ej strider mot nuvarande krav
på rening enligt miljöbalken 9 kap. 7§. Dessutom nyttjas avloppsanordningen
endast av en person i permanentbostad.
Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanordningens
status följt miljö- och byggnämndens åtgärdspolicy för enskilda avlopp. En
stenkista uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och
byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet
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Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att XX
ska förbjudas att från och med den 1 maj 2018 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX,
adressen XX.
Ärende
XX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten.
Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger han att avloppet
anlades efter då gällande föreskrifter och därmed ej strider mot nuvarande krav
på rening enligt miljöbalken 9 kap. 7§. Avloppsanordningen nyttjas av fyra till
fem personer max fyra dagar i månaden.
Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanordningens
status följt miljö- och byggnämndens åtgärdspolicy för enskilda avlopp. En
stenkista uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och
byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet
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Dnr: 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX att XX,
org.nr. XX, ska förbjudas att från och med den 1 april 2018 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning
på fastigheten XX.
Ärende
XX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten.
Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger de att avloppet
används i så ringa utsträckning att det påverkar miljön ytterst lite. De tycker
därför att det är överdrivet att byta allt.
Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanordningens
status följt miljö- och byggnämndens åtgärdspolicy för enskilda avlopp. En
stenkista uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och
byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet
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Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att
förbjuda XX att från och med den 1 maj 2016 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX.
Ärende
XX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten.
Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger hon att den
ekonomiska situationen gör det svårt att göra ett nytt avlopp. Hon bor ensam i
huset och planerar att flytta. Hon anger vidare att miljöpåverkan borde vara
liten eftersom det är långt till vattentäkt och att hon använder lite och
miljöanpassade rengöringsmedel.
Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har vid inventering konstaterat att infiltrationen
är ur funktion, och har följt miljö- och byggnämndens åtgärdspolicy för
enskilda avlopp. Avloppsanordningen bedöms inte uppfylla reningskraven för
normal skyddsnivå. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska
vidhållas.
--------------Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet
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Dnr 2013/MBXX

Miljösanktionsavgift köldmedia
Avser:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX, ska betala en miljösanktionsavgift
på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av
köldmedieaggregat på fastigheten XX, Vetlanda kommun.
Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia
gällande år 2011 och 2012. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte
fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid.
Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 12 december 2011 och
den 14 december 2012.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll
har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.
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 punkt 9:1 i bilagan till
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift
betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage.
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.
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Forts. § 39
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
Akten
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
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Dnr 2013/MBXX

Miljösanktionsavgift köldmedia
Avser:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, med organisations-nummer XX, ska
betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd
läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten XX, Vetlanda kommun.
Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia
gällande år 2011 och år 2012. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte
fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid.
Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 8 september 2011 och
därefter den 20 mars 2012.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll
har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.
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 30 kg köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var sjätte månad av certifierat kontrollorgan
enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006
om vissa fluorerade växthusgaser.
Överträdelsen har skett före den 1 juli 2012 varför tidigare förordning
(1998:950) om miljösanktionsavgifter ska tillämpas.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt punkt 6.2.1 i bilagan till
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift
betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage.
Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
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Forts. § 40
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
Akten
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
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Dnr 2013/MB0670

Miljösanktionsavgift köldmedia
Avser:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, ska betala en miljösanktionsavgift på
5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat
på fastigheten XX, Vetlanda kommun.
Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia
gällande år 2012 och 2013. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte
fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid.
Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 2 januari 2012 och den 2
april 2013.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll
har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.
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 punkt 9:1 i bilagan till
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift
betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage.
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.
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Forts. § 41
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
Akten
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
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Dnr 2013/MB0693

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Avser:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, ska betala en miljösanktionsavgift på
5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat
på fastigheten XX, Vetlanda kommun.
Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia
gällande år 2011 och 2012. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte
fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid.
Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 13 januari 2011 och
ingen kontroll har rapporterats in gällande år 2012.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll
har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.
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.
Överträdelsen har skett före den 1 juli 2012 varför tidigare förordning
(1998:950) om miljösanktionsavgifter ska tillämpas.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt punkt 6.2.1 i bilagan till
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift
betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage.
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.
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Forts. § 42
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
Akten
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
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Dnr 2013/MB0715

Bygglov för plank
Fastighet:

Broby 9:36

Sökande:

Peter Hammarlund
Stenhagsvägen 11
570 12 Landsbro

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för uppsättning av plank
på fastigheten Broby 9:36.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.
Avgift: 1 400 kronor
Ärende
Ansökan avser uppförande av plank på fastigheten Broby 9:36. Sökanden
önskade sätta upp ett plank runt hela fastigheten, men sakägare har haft
invändningar. Sakägarna framförde att sikten i korsningen försämras, vilket
också är fallet. Handläggande tjänsteman och sökanden har nu kommit överens
om en annan placering som inte påverkar trafiksäkerheten i korsningen. Planket
kommer att bli 180 cm högt.
Motivering
Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan.
Lagrum
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen får bygglov ges för åtgärder inom
områden med detaljplan om den överensstämmer med detaljplanen.
Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig för små
ändringar av en- eller tvåbostadshus samt för små åtgärder som återfinns i 7
kap. 5 § plan- och byggförordningen.
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Forts. § 43
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan bygglov och startbesked lämnats tas
byggsanktionsavgift ut, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § planoch bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats om miljö- och
byggnämnden inte beslutar annat, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.
För byggnadsarbetet gäller föreskrifter i plan- och bygglagen och
byggverkslagen samt Boverkets byggregler BBR 18, BFS 1993:57 (BFS
2011:6) och Boverkets föreskrifter EKS 8 (BFS 2011:10)
-----------Utdrag:
Peter Hammarlund
Sakägare med delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
och ny ritning på ny placering.
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Dnr 2013/MB0758

Detaljplan för Metallen 1 m fl, Vetlanda
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.
Ärende
Förslag till ny detaljplan för området kring Metallen 1 har utarbetats. Ägaren
till Metallen 1 har ansökt om att få utöka sin fastighet. Kommunen har ett
intresse av att bevara en gång- och cykelväg genom området i nord- sydlig
riktning och räddningstjänsten når en inhägnad gård, som vetter mot
Flugebyvägen, via den allmänna platsen.
Metallen 1 arrenderar idag stora delar av den allmänna platsen och nyttjar ytan
till förvaring av sitt material, såsom stålbalkar och liknande. I detaljplanen
inhägnas verksamheten och skiljs från gång- och cykelvägen, vilket kommer
att medföra såväl en säkrare passage för cyklister och fotgängare som en
enklare miljö för de som arbetar inom Metallen 1 jämfört med idag.
-----------Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2013/MB0873

Detaljplan för Holm 1:3, 1:6 och 1:10, Korsberga
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.
Ärende
I samband med kommunens försäljning av fastigheten gavs uppdrag att
upprätta ny detaljplan med mer flexibel användning som, förutom nu gällande
användning för bostad, också ska möjliggöra handel och kontor samt
vandrarhemsverksamhet.
-----------Utdrag:
Tekniska kontoret
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§ 46

Delgivningar med särskild redovisning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Länsstyrelsen prövar inte miljö- och byggnämndens beslut om
strandskyddsdispens, Ödshults Brände 1:2, dnr 2012/MB2947
b) Länsstyrelsen avslår överklagandet angående dispens för slamtömning,
XX, dnr 2012/MBXX
c) Länsstyrelsens remiss angående gemensam anslutningspolicy i Jönköpings
län, dnr 2013/MB0639
d) Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, XX, dnr
XX
e) Återtagande av vitesföreläggande då OVK-protokoll inkommit:
- XX, dnr 2012/MBXX
- XX, dnr 2012/MBXX
f) Fastigheten Järpen 11 är såld och rivningslov utfärdat, dnr 2012/MB2533
g) XX
h) XX
---------------
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§ 47

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Delegationsbeslut 19 mars - 18 april, dnr 2013/MB0789-1
b) Ärendelista 19 mars - 18 april, dnr 2013/MB0789-2
c) Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den interna kontrollen för
2012, dnr 2013/MB0789-3
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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