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§ 81 Dnr ALLM.2022.1

Val av justerare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Arijeta Reci (S), att justera dagens

protokoll.

Bakgrund
Justerare är den nämndledamot som godkänner ett mötesprotokoll.

Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som

nämnden beslutade på mötet.
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§ 82 Dnr ALLM.2022.2

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarade vid mötet.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor

till nämndens politiker.
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§ 83 Dnr ALLM.2022.3

Information till nämnden, MHN 2022
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen.

Bakgrund
Presidiet, förvaltningschef och enhetschefer informerade om aktuella

händelser.
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-§ 84 Dnr ALLM.2022.4

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av

delegationsbesluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på

delegation av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen

(2017:725) 6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att

besluta i stället för nämnden i vissa ärenden.

Beslutsunderlag
Delegationslista MHN 2022-09-06

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 39
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§ 85 Dnr ALLM.2022.5

Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna

handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in

till nämnden för kännedom.

Mark- och miljödomstolen

· Dom 2022-07-08 AVL.2021.2534: Anmälan om ändring av enskilt avlopp*

· Dom 2022-08-11 HÄLSO.2019.2598: Föreläggande med vite att installera

tilluftsventiler

Överklagande

· Överklagande 2022-06-14 LIV.2022.2362: Beslut om sanktionsavgift enligt

livsmedelslagen (2006:804)*

·Överklagande 2022-06-23 HÄLSO.2020.5361: Beslut om begäran om

uppgifter*

·Överklagande 2022-07-09 MIL.2019.176: Beslut om föreläggande av vite*

·Överklagande 2022-07-22 LIV.2022.2149: Beslut om sanktionsavgift enligt

livsmedelslagen (2006:804)*

Kommunstyrelsen

· Beslut på delegation 2022-06-07 Tillförordnande av förvaltningschefer

sommaren 2022

Kommunfullmäktige

· Beslut 2022-06-07 § 121 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för

tjänstelegitimation/tjänstekort Renligt miljöbalken

· Beslut 2022-06-07 § 129 Ändring av ordning för inkallande av ersättare till

tjänstgöring i styrelser och nämnder*

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in

till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-08-24

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 40
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§ 86 Dnr ALLM.2022.3247

Delårsrapport per augusti 2022, MHN
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna innehåll i

delårsrapporten per augusti månad med prognos för helår.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer delårsrapporten per augusti

månad med prognos för helår när den ekonomiska redovisningen är

fullständig.

Bakgrund
I delårsrapporten beskrivs nämndens verksamhet i förhållande till

internbudget 2022, tillsyns- och kontrollplan 2022.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per augusti 2022, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljningstal och verksamhetsmått delår 2022

Yrkanden
Ordförande Anders Landin (L)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna innehåll i

delårsrapporten per augusti månad med prognos för helår.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer delårsrapporten per augsti månad

med prognos för helår när den ekonomiska redovisningen är fullständig.

Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas, och finner det antaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (redovisning sker via Stratsys)
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§ 87 Dnr ALLM.2022.2838

Beslut om revidering av delegationsordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till ny

delegationsordning enligt bifogat underlag i ärendet.

2. Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsording gäller

från och med nämndens beslutsdatum.

Bakgrund
Regeringen har den 21 juni 2022 beslutat om en ny lag gällande tobaksfria

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat

produktanmälan, produktkrav, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och

ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av

sådana produkter.

Delegationsordningen uppdateras med den nya lagen.

Naturvårdsverkets nya föreskrifter, NFS 2021:10, om skydd mot mark- och

vattenförorening vid hantering av brandfarligt vätskor och spilloljor trädde i

kraft den 1 januari 2022. Föreskrifterna ersätter de från 2017, NFS 2017:5.

Delegationsordningen uppdateras med de nya föreskrifterna.

Tillfällig lag och förordning med anledning av coronapandemin gäller inte

längre och tas därför bort från delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-08-22

Förslag till delegationsordning daterad 2022-07-05

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 41

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Per Sandberg
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§ 88 Dnr ALLM.2022.2561

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens

reglemente
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar

enligt följande.

Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i miljö- och hälsoskyddsnämndens

reglemente ska få följande tillägg:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter

enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunfullmäktige beslutar att följande utgår från avsnitt 5 i miljö- och

hälsoskyddsnämndens reglemente:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter

enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter

enligt lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Ändringen av reglementet ska gälla från och med det datum som

kommunfullmäktige bestämmer.

Motivering
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har idag ansvaret för kommunens

uppgifter enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Ur

förarbeterna till lag om tobaksfria nikotinfria produkter framgår att tillsyn

och handläggning ska genomföras på liknande som lag om tobak och liknande

produkter. Flera verksamheter kommer att beröras av både lagen om tobak

och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Ur

verksamhetsutövarnas perspektiv blir det mer effektivt att hålla samman

tillsynen och handläggningen av ärenden till samma nämnd.

Bakgrund
Regeringen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat

produktanmälan, produktkrav, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och

ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av

sådana produkter.

Lagen börjar gälla från den 1 augusti 2022.

Lag (2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare har upphävts genom

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och ska därför utgå från

reglementet.
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Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder utgår från reglementet

eftersom den upphävts.

Beslutsunderlag
Reglemente för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2022-08-22

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 42

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunfullmäktige
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§ 89 Dnr ALLM.2022.2837

Taxa tobak och tobaksfria nikotinprodukter 2022
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa

den föreslagna taxan för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om

tobak och liknande produkter samt lagen (2022:1257) om tobaksfria

nikotinprodukter och att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Motivering
Lagstiftningarna är båda kopplade till användningen av tobak och produkter

som kan jämföras med tobaksprodukter och syftar till att beakta hälsorisker

som har koppling till tobaks- och nikotinprodukter. Lagstiftningarna reglerar

bland annat försäljning och marknadsföring på ett liknande sätt och tillsynen

enligt dem kommer utföras samtidigt. Därför är det lämpligt att slå samman

avgiftsuttag för prövning och tillsyn enligt dessa i en och samma taxa så att

tidsåtgången i den administrativa delen av tillsynen inte blir onödigt stor.

Ingen höjning av timavgiften föreslås i denna taxa. Däremot kvarstår klausul

från tidigare taxa som innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje

kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i taxan antagna timavgifterna

(timtaxa) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas

förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Klausulen möjliggör

att taxan kontinuerligt kan anpassas till rådande kostnadsläge utan att

grunderna för beräkningen av avgifterna behöver förändras. En

indexuppräkning innebär alltså en minskad administration, samtidigt som

avgifterna i taxan följer utvecklingen av de kommunala kostnaderna som

kommunen har för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande

produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Ändringar i taxan avser tillkommande delar enligt lag om tobaksfria

nikotinprodukter. Enda revideringen av taxan som har gjorts avseende lag om

tobak och liknande produkter gäller ett förtydligande att den fasta avgiften

avser inre tillsyn, en återkommande kontroll av den ekonomiska

skötsamheten och vandel på företaget och personerna bakom företaget.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av

verksamheter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. Sedan

1 augusti 2022 gäller också lagen om tobaksfria nikotinprodukter, för vilken

nämnden i ändring av reglemente har begärt delegering av

kommunfullmäktige vad gäller tillsynsansvar.
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Båda lagstiftningarna anger att en kommun får ta ut avgifter för prövning och

tillsyn. För lag om tobak och liknande produkter finns taxa beslutade av

kommunfullmäktige 23 november 2021 § 215. Gällande taxa för lag om

tobaksfria nikotinprodukter saknas. Befintlig taxa revideras med tillägg för

den nya lagen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-08-18

Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn

enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria

nikotinprodukter daterad 2022-08-18

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 43

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunfullmäktige
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§ 90 Dnr ALLM.2022.2033

Yttrande i mål nr 1651-22
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun (”Nämnden”) bestrider att

det överklagade beslutet ska upphävas och yrkar att Förvaltningsrätten ska

avslå överklagandet.

Grunder
Det överklagade beslutet kan inte anses strida mot lag eller annan författning

varför det enligt Nämndens uppfattning saknas skäl till att upphäva beslutet

utifrån upphävnings grunderna för laglighetsprövning i 13 kap. 8 §

kommunallagen (2017:725).

Nämnden har genom det överklagade beslutet antagit vissa principer som ska

gälla i samband med beslutfattande avseende förbud mot att släppa ut

avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar. Klaganden gör i det aktuella

målet gällande att beslutet skulle strider mot lag och rättspraxis. Nämnden

noterar dock att Klaganden till stöd för sin talan endast gör mycket generella

och vaga hänvisningar till olika lagstiftningar och regelverk, nämligen; EU:s

vattendirektiv, miljöbalken (1998:808), förordningen om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt havs- och vattenmyndighetens

allmänna råd om små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17). Nämnden anser

inte att Klaganden på ett tillräckligt tydligt sätt förmått visa hur det

överklagade beslutet skulle strida mot ovan nämnda lagstiftningar och

regelverk. Vidare specifikt vad gäller de allmänna råd från havs- och

vattenmyndigheten som klaganden hänvisar till kan det särskilt påpekas att

dessa utgör just råd och att de därför inte är att betrakta som en gällande

författning. Klaganden har därtill inte förmått visa vilken rättspraxis som det

överklagade beslutet skulle gå emot. Nämndens uppfattning är att praxis

snarare ger stöd för att det överklagade beslutet måste anses vara förenligt

med lagstiftarens intentioner (jfr. Mark- och miljööverdomstolens dom den

15 april 2021 i mål nr M 4447–20).

Det överklagande beslutet innefattar ett beslutstagande om principer för hur

Nämnden framledes ska göra sina bedömningar i frågor knutna till beslut om

förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar. En

kommunal nämnd har rätt inom sitt ansvarsområde anta olika riktlinjer för

hur ärenden generellt sett ska hanteras och bedömas. Det kan näppeligen

anses strida lag eller författning att en kommunal nämnd antar en sådan typ

av riktlinjer. Nämnden anser att det överklagade beslutet, tvärtemot vad

klaganden gör gällande, faktiskt avser sådant som väl faller in inom det

område som Nämnden har att fatta beslut inom. Av 6 kap. 3 § kommunallagen

kan utläsas att de kommunala nämnderna har rätt att besluta i frågor som

kommunfullmäktige delegerat till dem.
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Av gällande reglemente för Nämnden framgår bland annat Nämnden ska

fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt att

Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen

enligt miljöbalken inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden får

därmed anses både varit behörig samt haft rätt att fatta det aktuella beslutet.

I sak innebär det överklagade beslutet ett tydliggörande om att Nämndens

beslutsfattande i aktuell ärendetyp framledes även ska ske utifrån ett

rimlighetsperspektiv. Nämligen att det inför ett eventuellt förbudsbeslut

också läggs vikt kring vilka krav och försiktighetsmått som är rimliga att ställa

på den som är ansvarig för en viss avloppsanläggning. En sådan

bedömningsgrund står i väl samklang med miljöbalkens hänsynsregler och

den rimlighetsavvägningen som ska ske enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan det överklagande beslutet inte

anses stå i strid med lag eller annan författning. Det saknas därför skäl att

upphäva beslutet med stöd 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet bör

därför avslås.

Jäv
Lena Johansson (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Arijeta Reci (S), Laila Stein (S), Ola Löfquist (S) och Anna Bertland (V)

reserverar sig till förmån för eget yrkande.

(MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande

Reservation av Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut i ärende Yttrande av mål
nr 1651-22.
Miljöpartiet reserverar sig mot nämndens beslut att bestrida att det överklagade
beslutet ska upphävas och att Förvaltningsrätten ska avslå överklagandet.
Vi står fast vid att vårt överklagande skall gälla eftersom vi anser att det finns stöd i
lagen för det.

Växjö 2022-09-06
Edvin Arnby MP

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförandes yttrande daterat 2022-08-17

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 44

Yrkanden
1. Arijeta Reci (S) med instämmande av Laila Stein (S), Ola Löfquist (S),

Anna Bertland (V) och Edvin Arnby (MP)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår yttrandet och vidhåller överklagandet.

15(21)



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-09-06

2. Ordförande Anders Landin (L)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun (”Nämnden”) bestrider att

det överklagade beslutet ska upphävas och yrkar att Förvaltningsrätten ska

avslå överklagandet.

Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner eget yrkande antaget.

Omröstning begärs

Ja-röst för Anders Landins yrkande

Nej-röst för Arijeta Recis yrkande

Omröstningsresultat
Ordförande finner eget yrkande antaget med 6 röster mot 5.

Ledamöter Ersättare som tjänstgör Ja-

röst

Nej-

röst

Avstår

Arijeta Reci (S) Nej

Christer Wånehed (M) Nader Arjmand (M) Ja

Karl-Erik Rosén (M) Ja

Cecilia Birgersson (C) Ja

Stanley Källner (KD) Ja

Lena Johansson (MP) Edvin Arnby (MP) Nej

Laila Stein (S) Nej

Ola Löfquist (S) Nej

Anna Bertland (V) Nej

Romeo Pettersson (SD) Ja

Anders Landin (L) Ja

Omröstningsresultat 6 5 0

Beslutet skickas till
För åtgärd

Förvaltningsrätten i Växjö, Forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
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Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-09-06

§ 91 Dnr SAMPL.2022.2943

Remiss - detaljplan för Gemla 1:66
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga ytterligare synpunkter på

den föreslagna detaljplanen.

Nämnden hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltnings skrivelse daterad 2022-

06-21.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har givit samhällsbyggnadsförvaltningens övriga nämnder
möjlighet att lämna synpunkter under samrådet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny tätare bostadsbebyggelse i

form av flerbostadshus centralt i tätorten Gemla med möjlighet till

centrumverksamhet som komplement i det centrala läget med närhet till

tågstation.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en skrivelse för samråd av detaljplan för Gemla
1:66 m.fl., daterad 2022-06-21.

Planen med samtliga handlingar finns här:

Gemla 1:66 m.fl. - Växjö kommun (vaxjo.se)

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-08-19

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 45

Beslutet skickas till
För åtgärd

Byggnadsnämnden (byggnadsnamnden@vaxjo.se )
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§ 92 Dnr MIL.2021.4241

Ansökan om utdömande av vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt om utdömande av vite om totalt 15 000 kr mot

Detta görs med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut daterat 2022-02-01. Ansökan om utdömande
avser punkterna ett (1) och fyra (4).

Nämnden har förelagt med vite enligt
följande:

1. Senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft ska kemiska produkter
och flytande farligt avfall vara märkta med innehåll.

Flytande kemikalier och flytande farligt avfall ska förvaras inom tät invallning.

Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga

behållares sammanlagda volym. Fordonsbatterier ska förvaras i syrabeständig

behållare. Kabelavfall ska förvaras i behållare med tät botten och skyddat mot

nederbörd.

2. Senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft ska sanerings-eller

absorptionsmedel finnas tillgängligt på platser där spill av olja eller andra

kemiska produkter kan ske.

3. Senast tio månader efter att beslutet vunnit laga kraft ska förvaring och

annan hantering av fordonsdelar inklusive hytter som innehåller oljor och

smörjoljor, eller som på annat sätt kan förorena marken, ske inomhus i

avloppslöst utrymme eller utomhus på hårdgjord yta, som är tät och

beständig mot olja, och skyddat mot nederbörd. I det fall tak saknas ska

utrustning för att ta hand om dagvatten genom slam- och oljeavskiljning

finnas.

4. Senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft ska en redovisning

inkomma som visar vilka åtgärder som ska vidtas på fastigheten för att punkt

3 ska uppfyllas.

Punkt 1 förenas med ett vite på 10 000 kronor.

Punkt 2 förenas med ett vite på 1 000 kronor.

Punkt 3 förenas med ett vite på 50 000 kronor.

Punkt 4 förenas med ett vite på 5 000 kronor.

Beslutet delgavs , genom
stämningsmannadelgivning den 22 april 2022 och den 26 april 2022 bolagets
ombud, , också genom stämningsmannadelgivning.
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har den 16 juni 2022 till nämnden kommit in

med en skrivelse gällande överklagan av beslut. Det finns ingen information

varken i e-postmeddelandet eller i det bifogade dokumentet om vilket beslut

som överklagas. Då överklagan inte inkommit i tid har den avvisats i beslut

den 23 juni 2022. Beslutet har delgetts genom särskild delgivning.

Nämndens beslut om vitesföreläggande vann laga kraft den 18 maj 2022.

En uppföljande inspektion genomfördes den 7 juli 2022 avseende punkterna
ett och två. Föreläggandet enligt punkt ett var då inte uppfyllt.

Verksamhetsutövaren har inte inkommit med redovisning enligt punkt fyra,
vilket skulle vara gjort senast den 18 augusti 2022.

Nämnden uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsavdelningen att föra nämndens

talan i ärendet.

Bakgrund
Dåvarande miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den 26 oktober 2021

en inspektion av

Syftet med tillsynsbesöket var att kontrollera förvaring av fordonsdelar,

kemiska produkter och farligt avfall samt uppställning av fordon utifrån

miljöbalkens bestämmelser. Efter utförd kontroll var bedömningen att

åtgärder behöver vidtas gällande förvaring och märkning av kemikalier och

farligt avfall. Vidare att hantering av fordon och fordonsdelar behöver ske så

att det inte föreligger risk för förorenande utsläpp samt att absorptionsmedel

behöver finnas tillgängligt.

Utifrån denna bedömning förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden om

försiktighetsmått i fyra punkter. Varje punkt förenades med ett vite.

Nämnden bedömde det som nödvändigt med viten då tidigare föreläggande i

annat ärende mot bolaget inte efterföljts.

Den uppföljande inspektionen den 7 juli 2022 visade på att föreläggande

enligt punkt ett om förvaring och märkning inte var uppfyllt. Ett betydande

antal märkta och omärkta behållare med flytande innehåll av kemikalier eller

farligt avfall förvarades inomhus och flera stod så oskyddat att utsläpp kan

ske och orsaka förorening. Vidare förvarades startbatterier som avlägsnats

från fordon på flera olika ställen i lokalerna, både direkt på golvet och på

lastpall och i något fall direkt i anslutning till en golvbrunn. Kabelavfall

förvarades i enlighet med föreläggandet.

Föreläggandet enligt punkt två om sanerings- eller absorptionsmedel var

uppfyllt.

Någon redovisning enligt punkt fyra som visar vilka åtgärder som ska vidtas

för att uppfylla föreläggande enligt punkt tre om hantering av fordonsdelar

har inte inkommit.
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Beslutsunderlag
Inspektionsrapport 2022-01-12 med fotobilaga

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-02-01

Bevis om juridiskt ombud

Bevis på delgivning av 2022-04-22

Bevis på delgivning av juridiskt ombud 2022-04-26

Överklagande 2022-06-16

Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut om avvisning av

överklagande 2022-06-23

Inspektionsrapport 2022-07-19 med två fotobilagor

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 46

Beslutet skickas till
För åtgärd

Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, mmd.vaxjo@dom.se

För kännedom
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§ 93 Dnr ALLM.2022.7

Övriga frågor
Lena Johansson (MP) meddelar att en skriftlig reservation kommer att lämnas

in i ärende 10.
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