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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 2

§1

Ändring av föredragslista

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att ärende 7 Uppföljning av tillsyns/ kontrollplan 2017 flyttas och blir nytt ärende 4

ett nytt ärende Överklagande av beslut gällande ansökan om bygglov avseende
tillbyggnad av på 16 m2, Färna 2:62, Färna Herrgård läggs till och blir nytt ärende 19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

§2

Sammanträdesprotokoll

20 18-01-25 Sid 3

Pågående ärenden

Miljö- och byggnadsnämnden får vid sammanträdet muntlig information om pågående
ärenden.

Fönaitningschefen för miJjö- och byggnadskontoret informerar nllmnden om
pågående ärenden.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Christine Bagger (V).

Miljö-och byggnadsnämnden tackar rör informationen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 4

§3

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information vid
sammanträdet med miljö-och byggnadsnämnden.

Förvaltningschefen informerar om personalfrågor inom förvaltningen.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Christine Bagger (V).

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
5’

2018-01-25 Sid 5

§ 4 MBN 2016.0648.400

Uppföljning av tillsyns/kontroliplan 2017

Miljö och byggnadsnämnden får en uppföljning av tillsynsplanen för 2017. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 20 16-12-07 § 82
att godkänna tillsyns/kontrollplan med vissa ändringar

tillsyn av hissar och OVK prioriteras
att tidsåtgången gällande fyra områden ändras till följande: bygglov 145 dagar, OVK 30
dagar varav 10 prioriteras bort, sammanhållen bebyggelse 5 dagar och samordning 55
dagar
411 på nästa möte fastställa utvärderingsmetod för miljötillsynen

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 20 17-01-25 § 6
att tillägga i tillsynsplanen för 2017 följande text:

Projekt redovisas separat. De finns med i uppföljningen med en enklare sammanfattning
men ska även redovisas för nämnden. Redovisningen görs som en information på
nämndmötet, inte nödvändigtvis i anslutning till ordinarie uppföljning utan när det är
lämpligt för projektet.

Utvärdering av effekten av genomförd tillsyn görs genom att sammanställa vissa
uppnådda resultat. T.ex. redovisa de avvikelser som upptäckts och som lett till
förbättringar. Utvärderingen av utebliven tillsyn görs i uppföljningen med beskrivning av
de effekter som kan förmodas av den uteblivna tillsynen.

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2017-08-30 § 78
att godkänna uppföljningen av tillsyns/kontrollplan 2017 per 2017-06-30

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L), Klaus Jesse (S), Christine Bagger (V),
Pernilla Danielsson (M), Kent Abrahamsson (MP) och Karin Persson (5).

Angelique Nyström (L) yrkar att godkänna uppföljningen av tillsyns/ kontrollplan 2017,
g kontrollskuld gällande livsmedelstillsynen föreligger på 4 st objekt, att 5 st CIU objekt
inte fått sin planerade tillsyn, samt en uppföljning görs vid nämndens ordinarie
sammanträde i maj 2018.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 6

forts § 4

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

godkänna uppföljningen av tillsyns/ kontrollplan 2017

kontrollskuld gällande livsmedelstillsynen föreligger på 4 st objekt

att 5 st C/U objekt inte fått sin planerade tillsyn

att en uppföljning görs vid nämndens ordinarie sammanträde i maj 2018

Sammanträdet ajourneras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 7

Sammanträdet återupptas

§ 5 MBN 2017.1074.400/4

Utredning av tillsynsbehovet för 201 8-2020

Behovsutredning och tillsyns/ kontrollplan görs varje år och omfattar nämndens hela
verksamhetsområde. Aven administrativa uppgifter är med i planeringen Dessutom
ingår en kontrollplan för livsmedelstillsynen. Den är till för att visa hur nämnden avser
att uppfylla de krav som ställs på livsmedelstillsynen utifrån övergripande EU-krav.

Behovsutredningen omfattar 3 år. Enligt denna kommer för år 2018 1166 dagar att åtgå
för nämndens hela arbete. Ekonomiska resurser finns för 960 dagar vilket gör att en
prioritering måste ske. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Nämnden delges en uppdaterad version av handlingen Utredning av tillsynsbehovet för
2018-2020 som skickades ut i kallelsen till dagens sammanträde.

1 ärendet yttrar sig Rolf Andersson (C), Angelique Nyström (L), Christine Bagger (V),
Pernilla Danielsson (M), Kent Abrahamsson (MP), Klaus Jesse (5) och Karin Persson
(5).

Förvaltningschefen yttrar sig.

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i upprättad utredning
av tillsynsbehovet för 2018-2020

godkänna reviderad version av upprättad utredning av tillsynsbehovet för 2018-2020

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 8

§ 6 MBN 2017.1074.400/5

Tillsyns-/kontroliplan för 2018

Behovsutredning och tillsyns? kontroilplan görs varje år och omfattar nämndens hela
verksamhetsområde. Aven administrativa uppgifter är med i planeringen Dessutom
ingår en kontrollplan för livsmedelstillsynen. Den är till för att visa hur nämnden avser
att uppfylla de krav som ställs på livsmedelstillsynen utifrån övergripande EU-krav.

1 tillsyns-? kontrollplanen fastställs nämndens mål och inriktning för 2018. Dessutom
görs i planen en prioritering utifrån tids- och i behovsutredningen. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet

1 ärendet yttrar sig Christine Bagger (V), Angelique Nyström (L), Pernilla Danielsson
(M) och Kent Abrahamsson (MP).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i Tillsyns/kontrollplan
för 20 18

anta föreslagen Tillsyns/kontrollplan för 2018

Sammanträdet ajourneras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträde återupptas

§ 7 MBN 20 17.1074.400/6

Kontroliplan livsmedel 201 8-2020

Behovsutredning och tilisyns/ kontrollplan görs varje år och omfattar nämndens hela
verksamhetsområde. Aven administrativa uppgifter är med i planeringen Dessutom
ingår en kontrollplan för livsmedelstillsynen. Den är till för att visa hur nämnden avser
att uppfylla de krav som ställs på livsmedelstillsynen utifrån övergripande EU-krav.

Kontrollpian för livsmedel är egentligen en uppdatering av tidigare antagna
kontrollplan. Planen uppdateras varje år för att uppfylla de krav som ställs från bl.a.
EU. En tjänsteskdvelse i ärendet finns upprättad.

Fön’altningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Pernilla Danielsson (M)

Ordröranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att ge förvaltningen att göra redaktionella ändringar i Kontroliplan livsmedel 2018-2020

janta Kontrollplan livsmedel 2018-2020

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§8 MBN2OI6.1752.400

Uppföljning av Intern kontroll

Miljö och byggnadsnämnden får en uppföljning av intern kontrollplanen för 2017 enligt
beslut 2016-12-17, § 83. Alla handlingar presenteras på sammanträdet.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 20 16-12-07, § 83
att anta upprättad risk- och väsentlighetsanalys
g kontrollområdena för miljö- och byggnadsnämnden 2017 ska vara delegation,
ärendehantering, registrering samt expediering
4uppföljning sker enligt tidigare framtagen plan i augusti 2017 och januari 2018
4godkänna intemkontrollplan 2017

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 20 17-08-30, § 79
att godkänna uppföljningen av internkontroll avseende 2017-06-30.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av Intern kontroliplan 2017

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§9 MBN

Förslag till Intern kontrollplan 2018

Miljö och byggnadsnämnden ska på sammanträdet utarbeta förslag till intern
kontrollplanen för 2018. Alla handlingar presenteras på sammanträdet.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M) och Angelique Nyström (L).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

fl anta upprättad risk och väsentlighetsanalys

att kontrollområdena för MBN 2018 ska vara delegation. ilrendehantering,
registrering samt uppgifter i beslut

att uppföljning sker vid miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde i
augusti

att anta upprättad Intern kontrollplan 201 S

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10 MBN2OI8.0013.200

Upphävande av riktlinjer för uppställning av husvagn, båt
mm

Miljö och byggnadsnämnden antog 2014-06-18, § 57 riktlinjer enligt PBL för
uppställande av båt, husvagn mm. Förvaring ansågs då kunna ske under maximalt 1 år
innan bygglov skulle sökas. Eftersom syftet med de aktuella riktlinjerna regleras genom
lagstiftning finns inte längre behov av riktlinjer. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 20 14-06-18 § 57
anta riktlinjerna för uppställning av husvagn, båt mm.

Ordföranden föredrar ärendet.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

riktlinjer för uppställning av husvagnar och båt mm antagen av Miljö- och
byggnadsnämnden 2014-06-18, § 57, upphävs.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ II

Delgivningar

Lantmäteriet
17-12-15 Dnr 2017.1503.245
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Rönningen 2:2 och Långviken 7:1

Länsstyrelsen, Vflstmanlands län
171218 Dnr20l7.l254.430
Beslut (511-2690-13)
Bildande av natureservatet Ortjärnsskogen i Skinnskattebergs kommun

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan mcd ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 14

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 13 MBN2OI7.1300.234

Ansökan om bygglov för fritidshus, Västanhed 1:127

Sökanden önskar bygga ett fritidshus på 103,2 m2 på fastigheten Västanhed 1:127. Den
sökta åtgärden överskriver gällande byggrätt med 3,2 m2.
Taklutningen är 27° på själva huset men i det sökta lovet ingår även ett uterum med
taklutning på 6°. Planen tillåler taklutning på 27-30°.
Avvikelser på taklutning har tillåtits tidigare.

2009 beviljades fastigheten Västanhed 1:161 bygglov för tillbyggnad av bostadshus till
119,5 m!.
2009 beviljades fastigheten Västanhed 1:141 bygglov för nybyggnad av fritidshus på
117 m.
2016 beviljades fastigheten Västanhed 1:17 bygglov för nybyggnad av bostadshus på
112 m2.
2017 beviljades fastigheten Västanhed 1:105 bygglov för nybyggnad av bostadshus på
105 m.

Byggytor är beräknade utan takutsprång.

Plaurörhållanden
Fastigheten ligger inom detaljplan Västanhed akt 19-HED-379 från år 1965 med
ändring akt 1904-P48 från år 2003. Enligt planen får en huvudbyggnad om högst 100
m2 uppföras och tillåten taklutning är 27-30°.

Lagstiftning Underlag till beslut
Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 PBL.

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges om åtgärden innebär en mindre avvikelse från
detaljplanen men avvikelsen har beviljats vid en tidigare bygglovsprövning. Enligt 9
kap. 31d § PBL ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som sökts och
de som tidigare har godtagits.

Enligt 9 kap. 25 PBL ska grannar beredas möjlighet att yttra sig om ansökan avser en
åtgärd som strider från detaljplanen.
Utskicket gjordes den 5 december 2017, någon erinran har inte inkommit.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 16

forts § 13

1 ärendet yttrat sig Pernilla Danielsson CM), Angelique Nyström (L), Christine Bagger
(V) och Klaus Jesse (5).

Pernilla yrkar att korrigering görs i ärendebeskrivningen så att fastighetsbeteckningen
ändras från Västanhed 1:105 till Västanhed 1:127 samt att bygglovet beviljas.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 PBL för nybyggnad av enbostadshus på 117 m2på
fastigheten Västanhed 1:127 med stöd av 9 kap. 30 PBL och 9 kap. 31 d § PEL
eftersom avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning.

att som kontrollansvarig godkänna Bengtowe Andersson, Bowe Byggkonsult, SC1066-
Il.

Skäl för beslut
Enligt PBL 9 kap. 31b § framgår att bygglov får ges fören åtgärd som avviker från
detaljplan om avvikelsen är liten. Enligt PBL 9 kap. 3 Id § framgår att bygglov får ges
om avvikelsen tidigare har godtagits. Skälet till beslut är att avvikelserna bedöms vara
små och förenlig med detaljplanens syfte.

Upplysningar
Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Byggnadsarbetena får enligt lO kap. 3 PBL inte startas innan startbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller m.m. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och
kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
t.ex. entreprenör.

Byggnaden får enligt 10 kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdaLs.
Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd eller
liknande innan slutbesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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forts § 13

Avgift
10982 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 MBN2OI5.0578.446

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på Brickebo 1:6

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud (delegationsbeslut 2015-
06-16) mot utsläpp av avloppsvatten till otillräcklig anläggning på fastigheten
BRICKEBO 1:6. En påminnelse skickades till fastighetsägaren 2017-03-08.
Ingen ansökan om avloppstillstånd har inkommit. Då avloppet inte har åtgärdats
trädde förbudet i kraft 2017-10-3 1.
Beslutsförslaget är kommunicerat, inga synpunkter har inkommit.

Lagstiftning
12 kapitlet miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller alla
som avser göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. 13 § finns
försiktighetsprincipen som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som krävs för att åtgärden
inte ska medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas
omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avlopps- anordningar eller
andra inrättningar utföras.

Enligt Miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
följas.

Enligt Miljöbalken 26 kap. 14,15 § får förbudet förenas med vite och
tillsynsmyndigheten får sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Angelique Nyström (L), Christine Bagger
(V).

Angelique Nyström anför att inventeringen visar att avloppsanläggningen för Brickebo
1:6 är gemensamt med Bovallen 1:16 och enligt delegationsbeslut har Bovallen 1:16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 Sid 19

forts § 14

ansökt och fått tillstånd beviljat 2017-1 1-15, dnr 20(7.1359.424 varför frågan måste
utredas vidare innan nämnden kan fatta beslut.

Angelique Nyström (L) yrkar återremiss till förvaltningen för vidare handläggning.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att återremiss till förvaltningen för vidare handläggning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15 MBN2OI5.0625.446

Kent Ahrahamsson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Karin Persson (S) går in som tjänstgörande ersättare för den här paragrafen.

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på Brickebo 1:9, Spaboda 2

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten som
inte genomgått längre gående rening än slamavskiljare på fastigheten Brickebo 1:9
Spaboda 2. Dä avloppet inte har ätgärdats trädde förbudet i kraft 2017-10-31.
Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren, inga synpunkter har inkommit.

Lagstiftning
1 2 kapitlet miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa.gäller alla som avser
göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. 1 3 § finns försiktighetsprincipen
som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som krävs för att åtgärden inte ska medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avlopps- anordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt Miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om
de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt Miljöbalken 26 kap. 14,15 § får förbudet förenas med vite och
tillsynsmyndigheten får sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.
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forts § 15

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

förbjuda utsläpp av avloppsvatten från Brickebo l :9,Spaboda 2 som inte genomgått
tillräcklig rening efter slamavskiljare. Förbudet gäller frän och med 2018-10-31.

att förbudet förenas med ett vite om 60000 kronor

att förbudet antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel

en avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid

att beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 §, 14 §. 15 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken, 2 kap. 3 § miljöbalken samt 12 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skäl för beslut
Fastigheten Brickebo 1:9 uppfyller inte miljöbalkens krav för godkänd
avloppsanläggning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 16 MBN2OI4.0481.446

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på Prästbyn 1:8

Miljö- och byggnadsnämnden utfärdade ett förbud (delegationsbeslut 20 14-06-24) mot
utsläpp av avloppsvatten till otillräcklig avloppsanläggning på fastigheten Prästbyn 1:8
från 2016-06-20. Fastighetsägaren inkom 2016-05-23 med en ansökan om anstånd för
åtgärdandet av avloppet. Som skäl till förlängd tid angavs geologiska rörelser i marken.
Ny tid för när förbudet skulle träda ikraft i kraft bestämdes till 2017-10-3 1. Vid
platsbesök 2017-1 1-03 hade anläggningen inte påbörjats, fastighetsägaren sade att
mätningar av markrörelser pågick och att han inte fick gräva på fastigheten innan dessa
var avslutade om ca ett halvt år. Ingen ny ansökan om förlängd tid har inkommit till
miljö- och byggnadskontoret.

Förslag till beslut har kommunicerats till fastighetsägaren, inga synpunkter har inkommit,

Lagstiftning
12 kapitlet miljöbalken Finns de allmänna hänsynsreglema. Dessa gäller alla som avser
göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. 13 § finns försiktighetsprincipen
som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som krävs för att åtgärden inte ska medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avlopps- anordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt Miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om
de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt Miljöbalken 26 kap. 14,15 § får förbudet förenas med vite och
tillsynsmyndigheten får sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskdvningsdel.

En tjänsteskrivelse i ärendet Finns upprättad

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L), Christine Bagger (V), Kent Abrahamsson
(MP) och Pernilla Danielsson (M).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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forts § 16

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från Prästbyn 1:8 som inte genomgått tillräcklig
rening efter slamavskiljare. Förbudet gäller från och med 2018-10-31.

att förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor

att förbudet antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel

att en avgift tas ut för två timmars nedlagd handläganingstid

att beslut om avgift enligt punkt Fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 §, 14 §. 15 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken, 2 kap. 3 § miljöbalken samt 12 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skäl för beslut
Fastigheten Prästbyn 1:8 uppfyller inte miljöbalkens krav för godkänd
avloppsanläggning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 17 MBN 2014.0506.446

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på Prästbyn 1:24

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten till
otillräcklig avloppsanläggning pä fastigheten Prästbyn 1:24 (delegationsbeslut 2014-06-
10). Fastighetsägaren fick påminnelse om förbudet 2016-03-14. Då avloppet inte har
åtgärdats trädde förbudet i kraft 2016-06-09. Tillstånd rör markbädd beviljades 20 16-08-
31. Då inga uppgifter om avloppets färdigställande inkommit miljö- och
byggnadskontoret besökte miljöinspektör fastigheten 2017-11-03. Enligt
fastighetsägarens hustru var inte anläggningen påbörjad.

Lagstiftning
1 2 kapitlet miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller alla som avser
göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. 13 § finns försiktighetsprincipen
som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som krävs för att åtgärden inte ska medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avlopps- anordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt Miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet får 1 det enskilda fallet besluta om
de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt Miljöbalken 26 kap. 14,15 § får förbudet förenas med vite och
tillsynsmyndigheten får sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Beslutsförslaget är kommunicerat, inga synpunkter har inkommit.

En tjänsteskdvelse i ärendet finns upprättad

Ordföranden föredrar ärendet.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes sign. Utdragshestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att förbjuda utsläpp av avloppsvatten frän Prästbyn 1:24 som inte genomgått tillräcklig
rening efter slamavskiljare. Förbudet gäller från och med 2018-10-3 1.

att förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor

förbudet antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel

avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid

g beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 §, 14 §, 15 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken, 2 kap. 3 § miljöbalken samt 12 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skäl för beslut
Fastigheten Prästbyn 1:24 uppfyller inte miljöbalkens krav för godkänd
avloppsanläggning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18 MBN2OI4.0801.446

Ansökan om förlängd tid för att åtgärda avlopp, Lerkulan
1:4

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) förbjöd fastighetsägaren till Lerkulan 1:4 adress
Lerkulan 2 att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten från 2016-09-12
(delegationsbeslut 2014-09-15). Dfl avloppet inte åtgärdats beslutade nämnden 2016-lo-
12 att från 2017-10-31 förena förbudet med vite om 60000 kr. Ingen ansökan om tillstånd
inkom innan 2017-10-31, därför kommunicerade (2017-11-29) miljö- och
byggnadskontoret ett förslag om vitesutdömande.

Fastighetsägarens son begärde (2017-12-06) via telefonkontakt anstånd till slutet av maj
2018. Skälet till att avloppet inte åtgärdats var problem med dricksvattenbrunnen så att
tid och kraft gått åt till att åtgärda denna.

Underlag rör beslut
Fastighetsägaren har haft drygt tre år på sig att planera och gräva avloppet sedan första
föreläggandet vilket får anses vara en skälig tid, under denna tid har miljö- och
byggnadskontoret inte hört av något från f.ä.
Miljö- och byggnadskontoret anser att skälet för anstånd som anges inte är tillräckligt för
att anstånd ska beviljas. Att arbeta med dricksvattenbwnnen hindrar inte att man jobbar
med avloppet.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att avslå begäran om anstånd för fastigheten Lerkulan 1:14

Skäl till beslut
Tre år från första föreläggandet får anses vara tillräcklig tid.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19 MBN2OI7.1304.231

Överklagande av beslut gällande ansökan om bygglov
avseende tillbyggnad av på 16 m2, Färna 2:62, Färna
Herrgård

Ett överklagande av nämndens beslut 2017-12-06, § 112 avslå ansökan om bygglov
avseende tillbyggnad av 16 m2, på Färna 2:62, Färna Herrgård, enligt 8 kap 13 § PBL
förbud mot förvanskning har inkommit förvaltningen 2018-01-09.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Ordröranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och rinner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att av nämnden fattat beslut 20 17-12-06. § 112 att avslå ansökan om bygglov avseende
tillbyggnad av 16 m2, på Färna 2:62, Färna Herrgård, enligt 8 kap 13 § PBL förbud mot
förvanskning, kvarstår

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 20

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L), Pemilla Danielsson (M) och Christine Bagger
(V).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som födecknas i protokoll 2018-01-25,
§ 20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ärendelista 2017-11-29 - 2018-01-18 Sida 1
Urval: Atgnrdstyp = DELB, Avdelning = MBN

Ulskrivcn av: CFÅ, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunsinlsen
Diarienr Datum 1/V/T SamtrJÄtgKad Status Instans
Ärendelyp Ilandiliggare Besluisdalum
Namn §
Ärcndemening / Rubrik Arkivplats
Sökbegrcpp

handling
2017-1296-6 2017-11-29 U 1’
233 MiA delb
Vattenfall Eldistribution AB
Ansökan om bygglov f& nätstalion
Slartbesked
Västanbed 1:7

llandling
2017-1124-2 2017-11-29 A
231 MIA delb
Eriksson Par
Anmälan lldstad/Rökkanal
Slartbesked
Nibbarsbo 1:12

Handling
2017-1432-2 2017-11-29 p
231 MIA deib
Lidquisl Lennart
Ansökan eldsiadrökk anal
Scadbesked
Solmyra 1:51

Handling
2017-1434-2 2017-11-29 U P
424 DO DELD
Johansson Katarina
Ansökan/anmälan om avlopp
Til1stnd mr anläggande av avloppsanlägg,iina.
Skinnskallebergs-Bjunjön 3:14

handling
2017-1428-5 2017-12-01 1’
235 MIA deib
Dalman Theresa
Ansökan om ändrad användning
Stanbesked och kontroliplan
Prästgården 1:132

Handling
2017-1400-2 2017-12-04 U 1’
220 MIA deib
Nygren Linus
Ansökan om bygglov
Lov & Startbesked
Skärviken 1:5, Skätviken 1:6

Ilaadling
2017-1427-2 2017-12-05 U P
460 Hl DELB
JT:S Maibar AB
Regisiering av livsmedelsanläggning
Beslut om registering av livsmedelsanläggning

fl
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Ärendelista 2017-11-29 - 2018-01-18 Sida 2
Urval: Äigbrdstyp = DELB, Avdelning MHN

Handling
2017-1455-2 2017-12-05 1’
460 Bl DELD
Nylt. Nott & Sött
Registering av livsmedelsanlitggning
Beslut om registmbng av Iivsmedelsanlaggning
Vtltterskoga 4:432

handling
2017-1456-2 2017-12-05 P
460 Bl DELB
Lienshyttans Herrgård AB/Jonas Vildmark
Registering av hivsmedeIsanItIggiing
Beslut om registrering
Liensbytlan 15

Handling
20t7-l463-2 20t7-12-05 A
231 MiA delb
Berggren Kristian
Anmalan cldstad/rökkanal
sianbeskcd
Karbo 1:9

handling
2017-1445-2 2017-12-07 Ii P
407 lEM DELB
Smedberg Patrik
Anmflla&ansökan om installation av vtlrmepump
FORELÄGGANDE OM FORSIKTIGHETSMÄTF
Vätterskoga 4:132

handling
2017-1484-2 2017-12-07 U P
407 JEM Dan
Maitson Gunilla
Anmälan/ansökan om installalion av värmepump
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅrr
Prästgården 1:70

Handling
2017-1439-2 2017-12-11 U P
231 MiA DELB
Zdanowski Kamil
Anmälan cldstad/rökkanal
staribesked
Västanhed 1:136

handling
2017-1489-2 2017-12-12 U P
231 MIA delb
Andersson Lars
Anmälan eldstadirökkanal
startbesked
Bubbarsbo 1:82

Ilandhing
2017-1493-2 2017-12-12 U P
424 DO DELB
Andersson Bror
Ansökan/anmälan avlopp
Tillstånd för inrättande av enskilt avlopp
Bemahammar 1 :4
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Ärendelista 2017-11-29 - 2018-01-18 Sida 3
Urval: Äigbrdstyp = DELB, Avdelning MBN

Handling
2017-1501-1 2017-12-13 1 P
231 MiA DELB
Kinnunen Jukka
Ansökan om förhandsbesked
Väslanhed 1:104

handling
2017-1494-2 2017-12-14 Ii P
231 MIA delb
Nyqvisl Allan
AnmIllan eldstadirökkanal
slarthcsked
Jerån 1:2

handling
2017-1437-2 2017-12-18 U P
450 JEM DELB
Frhsdn Alf
Ansökan om uppehåll i sophömning
Beslut om uppehåll i sophlimnfng
Berget 1:2

ha odling
2017-1447-2 2017-12-18 U 1’
450 lEM DELB
Fagem Kamran
Ansökan om upphåll i hamlning
Beslul Dm upphåhl i Nlmlning
Riddarhyttan 2:17

Handling
2017-1459-2 2017-12-19 U P
450 JEM DELft
Johansson Stefan
Ansökan om uppehåll 1 hamtning av sopor
Beslul om befrielse i hnmtning av sopor
Långviken 4:2

tia odling
2017-1460-2 2017-12-19 U P
450 lEM DElS
Ullman Margit
Ansökan om uppehåll i h1mtning av sopor
Beslut om uppehåll i hdmtning av sopor
Vastanbed 1:152

handling
2017-1507-2 2017-12-19 U P
450 lEM DELft
Olsson [{anna
Ansökan om uppehåll 1 hämtning
Beslut om uppehåll i hamtning
Bovallen 1:11

llandhing
2017-1464-4 2017-12-21 U P
236 MIA delb
Maina Falck Karin
Ansökan om rivningslov
Rivningslov med slanbesked
l-lålsbo 1:33
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Ärendelista 2017-11-29 - 2018-01-18 Sida 4
Urval: Atgardstyp = DELB, Avdelning MBN

handling
20)7-1424-4 2017-12-22 U A
231 MiA delb
Eriksson Pär
Anmälan Eldstad/Rökkanal
Sluthesked
Nibbarsbo 1:12

handling
2017-1428-10 2017-12-22 U 1’
235 MiA delb
Dalman Theresa
Ansökan om ändrad användning
Slutbesked
Prästgårdcn 1:132

Ilandling
2017-1429-6 2017-12-22 U P
231 MJA delb
Asian Salih
Bygglov tillbyggnad
Prästgården 1:146

handling
2017-1491-4 2017-12-22 U 1’
231 MiA deib
Johansson Lars
Ansökan bygglov
Lov och stanbesked
Hålsbo 1:34

Handling
2017-1532-2 2017-12-22 U P
450 DO DELB
Berit Jansson
Uppehåll i sopltämtning
Känbo 1:92

handling
2017-1536-2 2017-12-22 U P
450 DO DELB
Hjortenstam Jimmie
Ansökan om uppehåll i hämining
Beslut om uppehåll i hämcning

Iland ung
2016-1450-9 2017-12-29 U A
231 MiA delb
Sundberg Emilsson Eva
ANSÖKAN OM BYGGLOV
Slutbesked
ÅmdwILan 4:65

Ilandling
2017-1465-2 20)7-12-29 U P
231 MJA deih
Maina Falck Karin
Ansökan om nybyggnad
Lov utan s(anbcsked
IlMsbo 1:33
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Ärendelista 2017-11-29 - 2018-01-18 Sida 5
Urval: Åtuärdstyp = DELB, Avdelning = MBN

Harnlling
2017-1542-2 2017-12-29 U P
450 DO DELB
Bitle Valencia
UppehMl i sophämtning
Beslut uppehåll i sophflmtning
Riddarhyttan 2:23

Ilandling
2017-1500-3 2018-01-03 U 1’
23 1 MIA delb
Siensen Kenlb
Ansökan bygglov nybyggnad
Lov och slartbesked
Prastgården 1:46

Handling
2018-MBNOO2-2 2018-01-03 P
23) MiA delb
Per Jönsson
Anmölan eldstadirökkanal
stanbesked
Svansbo 1:3

Handling
2018-MBNOO7-2 2018-01-05 U 1’
236 MIA delb
Karlsson Inger
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Rivning av byggnad
Stanbesked
Benishammar 1:11

Ilandling
2017-1526-2 2018-01-08 U P
450 DO DELB
Jansson Per
Ansökan cm uppehåll i hämtning
Beslut uppehåll i hämtning
Hultebo 1:5

handling
2017-1546-2 2018-01-08 U 1’
450 DO 0131.8
Ostlund Johan
Ansökan om uppehåll i hämtning
Ängelbo 1:9

Ilandling
2018-MBNOO6-2 2018-01-OR U 1’
450 DO DELB
Broscheit lnnhild
Ansökan om uppehåll i hdmtning
Beslut uppehåll i Wlmining
Yttemata 1:3

Ilandling
2017-1546-5 2018-01-12 U 1’
450 DO DELB
Östlund Johan
Ansökan om uppehMl i håmining
Beslut om uppehåll i hämtning
Ängelbo 1:9
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Ärendelista 2017-11-29 - 2018-01-18 Sida 6
Una!: Åtgardstyp = DELB, Avdelning MBN

lkndling
2018-MBNOIO-2 2018-01-16 U 1’
450 JEM DELU
Bonkowski Crisuna A
Ansökan om uppehåll 1 hämtning
Beslut om uppehåll i hämtning
Riddarhyttan 2: 14

handling
20l8-MBNOII-2 2018-01-16 U P
407 JEM DELB
Johansson Jan
Anmalan/ansökan om installation av varmepump
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÄ]7
Vanerskoga 4:182

Handling
2018-MBNOI2-2 2018-01-17 U P
450 DO DELB
Boberg Per-Olof
Ansökan om uppehåll i hamtning
Beslut uppehåll i hömtning
Valterskoga 4:572

42 Handlingar utskrivna

c)


