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§ 28 Dnr ALLM.2022.1

Val av justerare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Karl-Erik Rosén (M) till justerare av

mötets 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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§ 29 Dnr ALLM.2022.2

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarade vid mötet.

Bakgrund
Miljö- och häloskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor

till nämndens politiker.
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§ 30 Dnr ALLM.2022.3

Information till nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen.

Bakgrund
Kommunjurist Isabell Bunn informerade om reglerna om jäv för nämndens

ledamöter.

Förvaltningschef, avdelningschef och enhetschefer informerade om aktuella

händelser. Ett stående inslag framöver kommer vara information om säkerhet

och beredskap.

Nämndens ledamöter har möjlighet att delta vi miljö- och hälsoskydds-

avdelningens olika tillsynsbesök. En lista presenterades och intresserade

ledamöter tar kontakt med någon av enhetscheferna.
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§ 31 Dnr ALLM.2022.4

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av delegations-

besluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på delega-

tion 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
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 §14

Delegationslista MHN 2022-03-22
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§ 32 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.

Handlingar registrerade 2022-02-05 - 2022-03-04

Länsstyrelsen

· Beslut 2022-02-08 HÄLSO.202.5361

Högsta domstolen

· Protokoll 2022-03-01 AVL.2019.1696

Överklagande

· Överklagande 2022-02-23 HÄLSO.2020.4647

· Överklagande 2022-02-27 AVL.2021.5075

Kommunstyrelsen

· Beslut 2022-02-01 § 63

Kommunfullmäktige

· Beslut 2022-02-15 § 8

· Beslut 2022-02-15 § 9

· Beslut 2022-02-15 § 19

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

till nämnden för kännedom.
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§ 33 Dnr ALLM.2022.6

Budgetuppföljning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av budgetutfall för

februarimånad.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar budgetutfallet per

februarimånad.

Beslutsunderlag
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-03-06

Budgetutfall per februari
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§ 34 Dnr ALLM.2022.1141

Mindre ändring av taxa för prövning och tillsyn

enligt miljöbalken
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa

följande revidering i taxebilaga 2 av taxa för prövning av tillsyn enligt miljö-

balken, fastställd av KF 2021-11-23 § 211:

· Verksamhetskod 1.10-i, 1.11 samt 1.20 stryks från bilaga 2, och omfattas

istället av bilaga 1 "Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2."nivå

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 211 om en ny taxa för prövning

och tillsyn enligt miljöbalken. I beslutad taxebilaga 2 framgår följande:

· För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

· För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Vid beslut i ärendet missades att verksamheter med verksamhetskod 1.10-i,

1.11 samt 1.20 nu blev berörda av årlig avgift istället för timavgift.

Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att tillsynsavgifter för tillstånds-

pliktiga och anmälningspliktiga lantbrukare ska efterhandsdebiteras. För att

det ska vara möjligt krävs en mindre ändring av beslutad taxa.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 § 15

Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-03-04

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunstyrelsen
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§ 35 Dnr HÄLSO.2019.2598

Föreläggande med löpande vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) förelägger Romik AB (556318-
6708) med löpande vite att installera tilluftsventiler i samtliga sov- och 
vardagsrum i lägenheten på andra våningen som hyrs av ________ på 
fastigheten Hägern 18 i Växjö.

Ventilerna kan installeras i vägg eller fönsterkarm, och ska vara dimensione-

rade för att klara ett uteluftsflöde om 0,35 liter luft per sekund per kvadrat-
meter (l/s per m2) golvarea vid normalt lufttryck.

Den färdigställda åtgärden ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
senast 4 veckor efter att Romik AB fått ta del av detta beslut. Av redovisning 
ska framgå vilken typ av ventiler som monterats, deras placering och dimen-

sionering/kapacitet.

Beslutet förenas med ett löpande vite på 20 000 kr per månad som redovis-
ningen inte kommer in till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick 2019-04-29 ett klagomål på brister i en 
bostad ägd av Romik AB. Klagomålet gällande bland annat synlig påväxt och 
bristfällig ventilation. Bostaden har ett självdragssystem som är förstärkt med 
mindre fläkt, liknande paxfläkt, i dusch och toa samt fläkt i kök. I dusch har 
hyresgästen själv installerat fläkten. Det konstaterades att den var mycket 
smutsig och att den inte bidrog till frånluftsfunktionen – luften trycktes 
tillbaka in i lägenheten. Vi konstaterade dock en liten men tydlig frånlufts-
funktion i kanalen med fläkten avstängd. Vi rekommenderade hyresgästen att 
ta bort fläkten och sätta dit ordinarie ventilationsdon samt hålla det rent, 
genom att regelbundet tvätta bort synlig påväxt.

Hyresgästen återkom med nya synpunkter 2019-06-27 gällande bristande 
ventilation. Fläkten var bortmonterad. Efter inspektion konstaterades att 
tilluftsventiler saknas i alla sov- och vardagsrum, vilket är en förutsättning för 
att få en fungerande ventilation. 2019-09-27 förelades Romik AB att installera 
ventiler för tilluft i samtliga sov- och vardagsrum i den lägenhet på andra 
våningen som hyrs av den klagande hyresgästen. Beslutet vann laga kraft 
2020-01-08. Åtgärderna skulle redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
4 månader efter att beslutet vunnit laga kraft (2020-05-08). Ingen redovis-
ning kom in.

Efter påminnelser om att redovisa åtgärderna och uppgifterna förelades 
Romik AB med vite 2021-11-10. Datumet för när redovisningen skulle vara 
inlämnad till nämnden sattes till 2021-02-20. Romik AB svarade med skrivelse 
som handlar om vilka krav nämnden kan ställa på fastighetsägaren. Detta
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bemöttes och extra tid att inkomma med redovisning gavs till Romik AB.

Tiden flyttades fram till den 30 september 2021. Uppgifterna kom inte in till

och nämnden beslutade därför att ansöka om att döma ut vitet, 2022-03-01 §

25. Romik AB har blivit informerad om att föreläggande med löpande vite är

nästa steg i handläggningen, men har inte svarat.

Motivering
Nämnden bedömer att en bristfällig luftväxling är en störning som kan inne-

bära en olägenhet för hälsan. Nämnden utgår i sin bedömning om bristfällig

ventilation från Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om

ventilation. Enligt den ska en bostad ha ett uteluftsflöde på 0,35 l/s för varje

m2 bostadsyta.

Tilluftsventiler är en förutsättning för att få en fungerande ventilation i

lägenheten. Utan dessa finns ingen möjlighet för ren uteluft att komma in i

lägenheten. Fönsterna i lägenheten är täta och ingen uteluft kan komma in

via inläckage mellan fönster och fönsterkarm. Eventuellt inflöde av luft i

lägenheten kan inte betraktas som uteluft, vilket är ren luft utan föroreningar.

Inflöde från vindar, genom luftspalter innanför fasaden, genom stommen och

isoleringen är att betrakta som förorenad luft.

Nämnden bedömning är att det finns risken för olägenheter för människors

hälsa, vilket motiverar krav på åtgärder. Att installera tilluftsventiler, både

tillräckligt många för varje rum i bostaden samt att de har tillräcklig kapacitet

för att nå ett uteluftflöde på 0,35 l/s för varje m2 bostadsyta är en skälig

åtgärd att kräva. Redovisningen ska visa att åtgärderna är gjorda så att Romik

AB uppfyller kraven.

Vi har inga uppgifter att tilluftsventiler har monterats i den klagande hyres-

gästens lägenhet och ingen redovisning har skickats till nämnden. Nämnden

har 2022-03-01 beslutat att ansöka om att döma ut vitet på 20 000 kronor.

Storleken på ett vite bestäms utifrån att det ska ha en framtvingande effekt

men också stå i relation till kostnaderna för åtgärderna i föreläggandet.

Kostnaden för att planera och dimensionera tilluftsventilerna, montera dem

samt göra en skriftlig redovisning av detta kan med en grov överslags-

beräkning uppgå till runt 10 000 kronor. Romik AB har en god ekonomi enligt

senaste årsbokslut för 2020 med ett eget kapital på ca 1,4 miljoner kronor, en

kassalikviditet på 460,5 % och en omsättning på 423 000 kronor.

Rolf Fransson, Romik AB, har flera gånger meddelat oss att hyresgästen inte

släppt in honom. Hyresgästen har meddelat att han gärna släpper in Rolf

Fransson för att montera tilluftsventiler. Ord står mot ord gällande tillträde

till lägenheten. En fungerande ventilation är en grundfunktion i bostaden och

därför har fastighetsägaren rätt till tillträde enligt Jordabalken. Vi bedömer

och har meddelat Rolf Fransson att ifall hyresgästen inte ger tillträde behöver

han begära handräckning av Kronofogden och i så fall visa detta för nämnden.

Detta har inte skett.
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I nämndens bedömning av vitesbeloppet ingår risken för olägenheter för

människors hälsa samt att tidigare kraven inte är uppfyllda. Det löpande vitet

ska vara så högt att redan ett utdömande av vite ska ha en framtvingande

effekt. Därför anser nämnden att ett löpande vite på 20 000 kronor för varje

månad som föreläggandet inte uppfylls är lämpligt.

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 26 kap 9, 14, 22 samt 26 §, 2 kap 2-3 §,

9 kap 3, 9 §, Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

33 § samt 3 § i lag (1985:206) om viten.

Miljöbalkens 26 kap 9 § ger tillsynsmyndigheten rätt att besluta om förelägg-

ande och rätt att förelägga den som bedriver en verksamhet, som det finns

bestämmelser om i balken eller föreskrifter som meddelats med stöd av den,

om att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 22 §

samma kapitel anger att den som bedriver en verksamhet som kan befaras

medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön, eller den som är

skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet, är skyldig att utföra

sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för

tillsynen. Detsamma gäller även den som upplåter en byggnad för bostäder

eller för allmänna ändamål om det finns skäl att anta att byggnadens skick

medför olägenheter för människors hälsa.

Miljöbalkens 26 kap 26 § anger att en tillsynsmyndighet får bestämma att

dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får ett föreläggande förenas med vite.

3 § i lag (1985:206) om viten anger att när vite föreläggs, ska det fastställas till

ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska

förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att

följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Miljöbalkens 2 kap 2 § anger att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa

sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art, för att

skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Miljöbalken 2 kap 3 § anger att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de

skyddsåtgärder, och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga,

hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för

människors hälsa eller miljön. Det ska göras så snart det finns skäl att anta att

verksamheten kan medföra sådan skada eller olägenhet.

Miljöbalkens 9 kap 3 § anger att med en olägenhet för människors hälsa avses

en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka

hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Miljöbalkens 9 kap 9 § anger att bostäder och lokaler för allmänna ändamål

ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte upp-

kommer. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de
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åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undan-

röja olägenheter för människors hälsa.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 § anger

bland annat att i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa

ska en bostad ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventila-

tion eller på annat sätt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 § 16

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-03-03

Beslutet skickas till
För åtgärd

Romik AB

För kännedom

Berörd hyresgäst
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§ 36 Dnr MIL.2021.550

Föreläggande med vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger lantbrukare _________, ___- 
___, på fastigheten Sandsjö 2:3 att senast en månad efter att detta beslut 
vunnit laga kraft redovisa följande uppgifter till nämnden:

1. Kopia på dokumentation för mottagning av gödsel, alternativt skriftlig

information om att sådan dokumentation saknas.

Denna punkt förenas med ett vite om 2 000 kronor.

2. Skriftligt redovisa en balansberäkning där det framgår hur många

hektar som behövs i förhållande till den fosformängd som finns i det

naturgödsel som sprids, se bilaga ”Två metoder att kontrollera…”

Denna punkt förenas med ett vite om 2 000 kronor.

3. Skriftligt redovisa en rutin för hur du själv och/eller någon annan part

framöver transporterar ditt farliga avfall.

Denna punkt förenas med ett vite om 2 000 kronor

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidigare miljö- och hälsoskyddskontoret, har

efter en administrativ inspektion lämnat synpunkter i en inspektionsrapport

på de uppgifter som du har lämnat in till oss. Inspektionsrapporten skickades

till dig. I inspektionsrapporten fanns datum för när du senast skulle ha

besvarat våra synpunkter. När inga svar kom, skickades en påminnelse till dig.

När inga svar kom, trots påminnelsen, förelade vi dig att inkomma med

uppgifterna.

Trots föreläggandet kom du inte in med uppgifterna. Vi kontaktade dig via

telefon 2021-09-20 för att påminna om att inkomma med uppgifterna. I

telefonsamtalet lyfte du att du kommer att komma in med uppgifterna senast

2021-09-27. Uppgifterna har ännu inte inkommit.

Motivering
Vid tillsyn av ditt lantbruk informerade du oss om att du har tagit emot

gödsel. Vi har efterfrågat dokumentationen av gödselmottagningen, men du

har inte lämnat några uppgifter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att du behöver redovisa

dokumentation av mottagning av gödsel som du har tagit emot. Alternativt

att du informerar oss om att du inte har en sådan dokumentation på

mottagning eller bortlämning av gödsel. Dokumentationen ska innehålla

uppgifter om gödselslag, vilken mängd som tas emot, vilken mängd

totalfosfor gödseln motsvarar samt datum för mottagandet. För stallgödsel

kan uppgifter om vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån

ersätta uppgiften om mängden totalfosfor. Anteckningarna ska sparas och
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finnas tillgängliga under minst sex år. Vår bedömning stödjer sig på 3 §

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i

jordbruket.

Vi har efterfrågat en balansberäkning för den fosformängd som uppkommer

inom din verksamhet samt behov av spridningsareal för denna mängd fosfor.

Uppgifterna har inte inkommit till oss.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att du behöver redovisa mängden

fosfor och kväve som du sprider inom en 5-årsperiod. Du behöver även

redovisa hur stora arealer spridningen görs på. Vår bedömning stödjer sig på

8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i

jordbruket.

Vid egen transport av farligt avfall, hämtning och lämning samt mottagning

av farligt avfall finns relativt många regler som en verksamhetsutövaren som

vill bli av med farligt avfall ska förhålla sig till.

Det framkom i samband med inspektionen att du själv transporterar farligt

avfall och att du inte har anmält dessa transporter till länsstyrelsen i

Kronobergs län. Trots att du bara har mindre mängder farligt avfall så är det

enligt 5 kap. 7 § Avfallsförordning (2020:614) förbjudet att transportera farligt

avfall utan att ha anmält och fått ett godkännande från länsstyrelsen.

Om du ska fortsätta med att själv transportera farligt avfall ska du lämna in

en anmälan till länsstyrelsen om egen transport av farligt avfall. Du behöver

invänta länsstyrelsens godkännande innan du får transportera ditt farliga

avfall. Alternativt kan du beställa farligt avfallshämtning av transportör med

tillstånd och transport till godkänd avfallsanläggning för detta avfall. Efter

sådana hämtningar får du ett kvitto som du sparar och ska kunna visa upp för

tillsynsmyndigheten om vi begär det.

Sådana kvitton har du inte kunnat visa upp i samband med tillsynen. Enligt 6

kap. 6 § Avfallsförordning (2020:614) ska den som har antecknat enligt 1 eller

3-5 §§, ska spara anteckningarna i minst tre år.

Du har även angett att du inte har upprättat ett transportdokument för dina

transporter. Enligt 6 kap. 19 § Avfallsförordning (2020:614) ska transporter av

farligt avfall inom Sverige åtföljas av ett transportdokument.

När du lämnar avfall utan att själv vara transportör eller när du själv

transporterar avfall som uppkommit i din verksamhet ska du ta fram

transportdokument.

Med anledning av ovanstående brister under denna punkten bedömer miljö-

och hälsoskyddsnämnden det rimligt att du redovisar en rutin för hur du

framöver kommer att göra kring farliga avfallstransporter med syfte att det

blir tydligt att du följer den lagstiftningen som finns för farligt avfall.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud

förenas med vite. Med hänsyn till ett utebliven svar från Hans Karlsson på
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miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare beslut, diarienummer 2021.550,

beslutsdatum 2021-05-19 bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden det i

detta skede skäligt att förelägga med vite.

Bestämmelser beslutet grundas på

Vi fattar beslutet med stöd av 26 kap. 9, 14, 19 och 21 §§ och 15 kap. 10 § samt 2

kap. 2-3 §§ i miljöbalken (1998:808), 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS

2015:21) samt 5 kap. 7 §, 6 kap. 1-2 §§, 6 § och 19 § Avfallsförordning (2020:614)

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de

förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter,

domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud

förenas med vite.

Enligt 26 kap. 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som

kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller

förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar

sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla

sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den

som driver en sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller

förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär

det.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som

bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om

i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till

myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Det finns en avfallshierarki reglerade i 15 kap. 10 § miljöbalken enligt följande:

Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det

1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,

2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,

3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller

4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3.

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön

som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag

(2020:601).

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med

hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda

människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
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begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring får stallgödsel eller andra

organiska gödselmedel under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än

vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat

som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under

perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om

fem kalenderår.

Enligt 13 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring samt ändringsföreskriften

(SJVFS 2015:21) ska Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra

organiska gödselmedel anteckna gödselslag, vilken mängd som tas emot,

vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar samt datum för mottagandet. För

stallgödsel kan uppgifter om vilka djurslag och vilket antal djur gödseln

kommer ifrån ersätta uppgiften om mängden totalfosfor. Anteckningarna ska

sparas och finnas tillgängliga under minst sex år.

Enligt 5 kap. 7 § Avfallsförordning (2020:614) ska den som avser att

transportera farligt avfall som har uppkommit i eller i samband med en

yrkesmässig verksamhet anmäla detta till länsstyrelsen.

Enligt 6 kap. 1 § Avfallsförordning (2020:614) ska den som producerar farligt

avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av

farligt avfall anteckna uppgifter om

1. var avfallet producerats,

2. datum för borttransport,

3. transportsätt,

4. vem som ska transportera bort avfallet,

5. avfallets vikt i kilogram, och

6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än

genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Av 15 kap. 4 § miljöbalken framgår att med avfallsproducent avses den som

ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom

förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller

sammansättning.

Enligt 6 kap. 6 § Avfallsförordning (2020:614) ska den som transporterar

farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § eller anmälningspliktig

enligt 5 kap. 7 eller 8 § ska för varje typ av farligt avfall som transporteras

anteckna uppgifter om

1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras,

2. datum för transport,
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3. transportsätt,

4. avfallets vikt i kilogram, och

5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Enligt 6 kap. 6 § Avfallsförordning (2020:614) ska den som har antecknat

enligt 1 eller 3-5 §, ska spara anteckningarna i minst tre år.

Enligt 6 kap. 19 § Avfallsförordning (2020:614) ska när farligt avfall

transporteras inom Sverige det åtföljas av ett transportdokument.

Information
Begärd redovisning skickar du till:

e-postadress: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

alternativt via post till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Box 1222

351 12 Växjö

För handläggning av detta ärende under år 2021 tar vi ut en avgift på 984

kr/timme enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-17 § 334 och för den

handläggning som pågår under år 2022 tar vi ut en avgift på 1 017 kr/timme

enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-11-23 § 211. Faktura skickas separat

vid senare tidpunkt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 § 17

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-03-07

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare

Bilagor till beslutet:

Brev med information om möjlighet att överklaga

Delgivningskvitto

Räknemetodbeskrivning ”Två metoder att kontrollera…”)
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§ 37 Dnr MIL.2021.573

Föreläggande med vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger lantbrukare _____________, 
________, på fastigheten Stjärnvik 15:1 att senast en månad efter att detta 
beslut vunnit laga kraft skriftligt redovisa följande uppgifter till nämnden:

1. Redovisa en balansberäkning där det framgår hur många hektar du

behöver i förhållande till den fosformängd som finns i det naturgödsel

som du sprider, se bilaga ”Två metoder att kontrollera…”

Denna punkt förenas med ett vite om 2 000 kronor.

2. Redovisa för gödselplattans storlek i kvadratmeter samt bifoga tydliga

bilder som visar hela gödselplattan med dess kanter både vad gäller

utsidan och insidan av gödselplattan.

Denna punkt förenas med ett vite om 1 000 kronor.

3. Redovisa ditt arbetssätt gällande stukalagring, se bilaga information

om gödselstukor.

Denna punkt förenas med ett vite om 1 000 kronor.

4. Redovisa för om den planerade slamspridning från 2019 har skett eller

ej, och om det har skett slamspridning på marker du brukar/brukade

vid tidigare andra tillfällen.

Denna punkt förenas med ett vite om 1 000 kronor.

5. Redovisa för vilka kemikalier du har inom din verksamhet och var de

kemikalierna hanteras eller förvaras.

Denna punkt förenas med ett vite om 1 000 kronor.

6. Redovisa för vilket farligt avfall som uppstår i din verksamhet, vem

som hämtar ditt farliga avfall eller om du lämnar ditt farliga avfall själv

och vart det lämnas. Det innebär även att du ska redovisa för oss om

du löpande rapporterar in till naturvårdsverkets avfallsregister de

farliga avfallstransporter som har skett från din verksamhet.

Denna punkt förenas med ett vite om 2 000 kronor.

7. Redovisa kopior på din; avfallsjournal, transportdokument, kvitton på

bortlämningar eller hämtningar av farligt avfall, godkännande från

länsstyrelsen för egen transport av farligt avfall, alternativt att du

informerar oss skriftligt om att du inte har en sådan dokumentation.

Denna punkt förenas med ett vite om 2000 kronor.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidigare miljö- och hälsoskyddskontoret, har

vid en administrativ inspektion 2021 granskat dina svar på våra frågor.
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Efter granskningen av dina svar har en inspektionsrapport innehållande våra

synpunkter skickats till dig per e-post. Det fanns angivna datum i inspek-

tionsrapporten där du skulle ha svarat på våra synpunkter.

Du har därefter tagit kontakt med oss per telefon för att du hade några frågor

om inspektionsrapporten och du gav några upplysningar om din verksamhet.

Du har dock inte lämnat fullständiga svar till våra synpunkter i inspektions-

rapporten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därefter förelagt dig om att

komma in med uppgifter. Detta beslut fick delges dig med stämningsman.

Dina svar på miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande har inte kommit

in, och tiden för inlämning löpte ut den 2021-08-20.

Motivering
Punkt 1

Vi har vid tillsynen efterfrågat en balansberäkning för den fosformängd som

uppkommer inom din verksamhet samt behov av spridningsareal för denna

mängd fosfor som du inte har redovisat för oss än.

Enligt vad avser växtnäring får stallgödsel eller andra organiska gödselmedel

under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22

kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt

för företagets hela spridningsareal per år under perioden. Femårsperioden

utgörs av en löpande sammanhängande period om fem kalenderår.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att du behöver redovisa mängden

fosfor och kväve som du sprider inom en 5-årsperiod. Du behöver även

redovisa hur stora arealer spridningen görs på. Vår bedömning stödjer sig på

8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i

jordbruket.

Punkt 2

Det ska finnas tillräcklig lagringskapacitet för gödsel vilket framgår av förord-

ningen om miljöhänsyn i jordbruket i 6 § samt föreskrifter och allmänna råd

om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 4 §. För att kunna bedöma

om din lagringskapacitet för gödsel är tillräcklig för den mängden gödsel dina

lantbruksdjur, även hästar, utsöndrar behöver miljö- och hälsoskydds-

nämnden uppgifter om storlek på din gödselplatta i kvadratmeter.

Vi bedömer att du omfattas av kravet av en sexmånaders lagringskapacitet för

gödsel då det under tillsynen framkom att det finns ca 24 djurenheter inom

din lantbruksverksamhet. Iordningställda lagringsutrymmen för gödsel ska

vara täta och inte läcka näringsämnen från gödsel som lagras där, 7 § i

förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

För att kontrollera lagringskapaciteten och gödselplattans skick bedömer

miljö- och hälsoskyddsnämnden att du behöver redovisa för plattans storlek i

kvadratmeter och bifoga tydliga bilder som visar hela gödselplattan och dess

kanter både vad som gäller utsidan och insidan av gödselplattan.
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Punkt 3

Du har informerat oss om att du använder dig av stukalagring i fält för gödsel

inom din verksamhet. Vi har efterfrågat uppgifter om ditt arbetssätt kring

stukalagring vilket vi inte fått svar på.

Lagring av stallgödsel bör i första hand ske i ordinarie lagringsutrymmen.

Ibland kan det finnas skäl till att lägga upp gödseln direkt i fält, för att

gödseln ska kunna utnyttjas på ett bra sätt. Som vid all annan gödselhante-

ring måste du vid stukalagring följa de allmänna hänsynsreglerna. Det inne-

bär att du ska lagra gödseln utan att det uppstår föroreningar av yt- eller

grundvatten eller att det leder till olägenheter för närboende.

Fundera även över om stukalagring är bästa möjliga teknik för att ta hand om

gödseln. Varken tillfällig lagring av stallgödsel i stuka i fält eller kompostering

i fält får räknas in i lagringskapaciteten och kan inte ersätta behovet av

iordningsställda lagringsutrymmen.

Med anledning av de allmänna hänsynsregler 2 kap. 3-4 § miljöbalken och 7 §

föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växt-

näring samt Jordbruksverkets metodbeskrivningar för stukalagring, se bilaga

"Information om gödselstukor", bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att

du ska redovisa ditt arbetssätt för gödselstukor inom din verksamhet.

Punkt 4

Vi har tidigare fått in uppgifter om en planerad slamspridning från 2019 på

din lantbruksverksamhet på fastigheten Stjärnvik 15:1. I samband med

tillsynen har vi efterfrågat uppgifter om denna slamspridning har skett och

om det har spridits slam vid andra tillfällen på de marker du brukar. Inga

uppgifter har kommit in på våra frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att vi behöver få in uppgifterna för

att vi ska kunna kontrollera om regler för slamspridning som finns i förord-

ningen (SFS 1998:944) följs, 26 kap. 21 § miljöbalken.

Punkt 5

I samband med tillsynen har vi efterfrågat uppgifter om vilka kemikalier du

har inom din verksamhet och var de kemikalierna hanteras eller förvaras. Ditt

svar på våra frågor har inte kommit in.

Det finns regler kring hantering och lagring av kemikalier inom en yrkes-

mässig verksamhet. För att kunna göra en bedömning av din hantering och

lagring av kemikalier behöver du beskriva den för oss, 2 kap. 3-6 § (KIFS

2017:7).

Punkt 6 och 7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått svar på de frågor vi ställt som

rör din verksamhets hantering av farligt avfall.

Det finns relativt många regler, bland annat i miljöbalken och avfallsförord-

ningen vad gäller transport av farligt avfall, hämtning och lämning samt
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mottagning av farligt avfall, som en verksamhetsutövare som vill bli av med

farligt avfall behöver förhålla sig till.

För att vi ska kunna bedöma din hantering av farligt avfall behöver vi därför

information om vilket farligt avfall som uppkommer i din verksamhet och vem

som hämtar ditt farliga avfall eller vart du lämnar ditt farliga avfall.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud

förenas med vite. Med hänsyn till ett uteblivet svar från Charlotte Malmqvist

på miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare beslut, diarienummer 2021.573,

beslutsdatum 2021-05-20 bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden det i

detta skede skäligt att förelägga med vite.

Lagstöd
Vi fattar beslutet med stöd av 26 kap. 9, 14, 19, och 21 § och 15 kap. 10 § samt 2

kap. 2-3 § miljöbalken (1998:808), 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS

2015:21) samt 6 § i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och

biotekniska organismer, 2 kap 3-6 §.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägg-

anden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar

och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud

förenas med vite.

Enligt 26 kap. 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som

kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller

förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar

sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla

sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den

som driver en sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller

förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär

det.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som

bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om

i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till

myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Det finns en avfallshierarkin reglerad i 15 kap. 10 § miljöbalken enligt följande.

Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det:

5. Återvinns genom att det förbereds för återanvändning

6. Materialåtervinns, om det är lämpligare än 1

7. Återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller

8. Bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3.
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Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön

som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag

(2020:601).

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med

hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda

människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-

ningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljö-

hänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21) får stallgödsel eller

andra organiska gödselmedel under en femårsperiod inte tillföras i större

mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och

år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under

perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om

fem kalenderår.

Enligt 6 § i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; Jordbruks-

företag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stall-

gödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 1. åtta månader vid

djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt 2. tio

månader vid annan djurhållning.

Inom de områden som anges i 5 § första stycket 1 skall jordbruksföretag med

fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst

motsvarar en gödselproduktion under

1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller

getter, samt

2. tio månader vid annan djurhållning.

I övriga delar av landet ska jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha

utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion

under

1. sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller

getter, samt

2. tio månader vid annan djurhållning.

Inom områden som anges i 5 § ska jordbruksföretag där tio eller färre djur-

enheter hålls ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en

gödselproduktion under sex månader. Jordbruksverket får föreskriva att

kravet på lagringskapacitet inte skall gälla djurhållning som omfattar högst

ett visst antal djur av ett visst djurslag.
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Enligt 7 § i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; Ska vid

lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vara så

utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska

produkter och biotekniska organismer, 2 kap 3 § Bestämmelserna om

förvaring i 4-6 § gäller all hantering av hälso- och miljöfarliga kemiska

produkter i yrkesmässig verksamhet.

4 § Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och

miljörisker förebyggs.

5 § Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för

små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras.

6 § Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna

i 7–14 § förordningen (2008:245) ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga

inte kan komma åt dem.

Information
Begärd redovisning skickar du till:

e-postadress: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

alternativt via post till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Box 1222

351 12 Växjö

För handläggning av detta ärende tar vi ut en avgift på 1017 kr per timme

enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-11-23 § 211. Faktura skickas separat

vid senare tidpunkt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 § 18

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-03-07

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare

Bilagor till beslutet:

REK-brev med information om möjlighet att överklaga

Räknemetodbeskrivning ”Två metoder att kontrollera…”)

Jordbruksverkets "Information om gödselstukor"
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§ 38 Dnr MIL.2021.2585

Föreläggande med vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger _________________, 
________, som fastighetsägare till Ormesberga-Hult 3:3 med vite om 
2 000 kronor att senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft 
skriftligt redovisa följande uppgifter till nämnden:

4. En komplett ifylld blankett för anmälan om nedgrävning av häst, med

tillhörande kartunderlag enligt instruktion i blanketten för anmälan,

se bilaga.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddskontoret fick in ett anonymt klagomål 2021-06-09 om

en nedgrävning av häst som skulle ha skett på fastigheten Ormesberga-Hult

3:3.

Den klagande meddelade att det hade grävts ner en häst men att delar av

hästen inte var täckt med jord. Den klagande undrade om nedgrävning av

häst får ske på detta sätt.

Den 2021-06-11 genomförde miljö- och hälsoskyddskontoret ett platsbesök

och samma dag kontaktades fastighetsägaren via telefon. Vi informerade om

att nedgrävningen bedöms som bristfällig och att det bland annat skulle

behöva komma in en anmälan om nedgrävning i efterhand till miljö- och

hälsoskyddsnämnden. Fastighetsägaren bekräftade under telefonsamtalet att

han har grävt ner en häst som har avlivats på grund av ohanterbarhet.

Efter platsbesöket har en tjänsteanteckning upprättats och skickats till

fastighetsägaren den 2021-06-11. Tjänsteanteckningen beskriver vilka två

åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med den bristfälliga nedgräv-

ning som har bedömts kunna leda till risker för människors hälsa. Åtgärd ett

innebar att täcka över kadavret med minst 1-1,5 meter jord som packas hård.

Åtgärd två innebar att fastighetsägaren skulle komma in en anmälan om

nedgrävning av häst i efterhand.

Genom platsbesök (2021-06-29) har åtgärd ett kontrollerats vilket under

kontrollen visade sig vara åtgärdat och har kunnat godkännas av handläggare.

Åtgärd två att inkomma med en anmälan om nedgrävning i efterhand har inte

kommit inom den utsatta tiden.

Den 2021-06-29 fattade vi ett beslut om att fastighetsägaren ska komma in

med en anmälan om nedgrävning av häst. Beslutet överklagades men

Länsstyrelsen fastställde vårt beslut den 2021-08-03. Enligt Länsstyrelsen har

fastighetsägaren inte överklagat Länsstyrelsens beslut.
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Vi har genom en tjänsteanteckning, 2021-12-30, informerat fastighetsägaren

om att länsstyrelsens beslut innebär att miljö- och hälsoskyddsnämndens

beslut gäller, och att fastighetsägaren därmed ska behöva komma in med en

anmälan om nedgrävning av häst för den nedgrävningen som har gjorts.

Fastighetsägaren har därefter tagit kontakt med oss per telefon, 2022-01-10

och 2022-01-11, och meddelat att han inte kommer att lämna in en anmälan

om nedgrävning av häst.

Motivering
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade dig, 2021-06-09, om att komma in

med en anmälan om nedgrävning av häst. Du överklagade vårt beslut, och

länsstyrelsen avslog din överklagan. Eftersom länsstyrelsens beslut inte över-

klagades innebär det att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut gäller.

Vi har skriftligt informerat dig om det och att det innebär att vi behöver få in

din anmälan om nedgrävning av häst i enlighet med vårt gällande beslut.

Vi behöver uppgifterna i din anmälan för att kunna kontrollera att nedgräv-

ningen inte innebär risker för miljö och hälsa. Uppgifterna är även viktiga för

framtida bedömningar. Till exempel om fler hästar planeras grävas ner på

samma eller närliggande plats.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud

förenas med vite. Med hänsyn till ett uteblivet svar från fastighetsägaren på

miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare beslut, diarienummer 2021.2585,

beslutsdatum 2021-06-29 bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden det i

detta skede skäligt att förelägga med vite.

Lagstöd
Vi fattar beslutet med stöd av 26 kap. 9, 14, och 21 § samt 2 kap. 2-3 § miljö-

balken (1988:808), 2 kap. 23 § och 27 § i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2006:84) och föreskrifter om ändring (SJVFS 2014:43) om befattning

med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel,

som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Enligt 2 kap. 23 § (SJVFS 2014:43) får följande animaliska biprodukter grävas

ned:

a. kropp av sällskapsdjur och hästdjur,

b. djur som har hållits av människa i de församlingar eller områden som anges

i bilaga 2 och som har dött eller avlivats i dessa församlingar eller områden,

c. animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det

egna privathushållet i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2,

d. animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren som genomförts i

de församlingar eller områden som anges i bilaga 2, samt

e. animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar.
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Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med
TSE enligt förordning (EG) nr 999/200126 får inte enligt förordning (EG) nr
1069/200927 grävas ner. (SJVFS 2014:43).

Enligt 2 kap. 27 § (SJVFS 2014:43) Nedgrävning enligt 23–26 § ska förutom att

följa kapitel III i bilaga VI i förordning (EU) nr 142/2011 ske enligt anvisningar

från kommunen. För sådana animaliska biprodukter som avses i 23 § första

stycket punkterna b-d ska nedgrävning ske i en församling eller ett område

som anges i bilaga 2. (SJVFS 2014:43).

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägg-

anden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar

och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud

förenas med vite.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som

bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om

i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till

myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med

hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda

människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-

ningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Information
Du kan lämna in din anmälan via vår e-tjänst "Nedgrävning av häst" på

vaxjo.se.

Alternativt med hjälp av bifogad blankett som du skickar till:

e-postadress: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

eller via post till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Box 1222

351 12 Växjö

För vår handläggning får du betala en avgift på 1017 kr per timme enligt beslut

i kommunfullmäktige 2021-11-23 § 211. Faktura skickas separat vid senare

tidpunkt.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 § 19

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-03-06

Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Bilagor till beslutet:

REK-brev med information om möjlighet att överklaga

Blankett - Anmälan om nedgrävning av häst
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§ 39 Dnr AVL.2022.883

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda _____________, 
_________, och ________, 1__________, som ägare av fastigheten 
Asa 11:43 att släppa ut avloppsvatten från WC till den bristfälliga avlopps-
anläggningen. Beslutet förenas med ett vite, om 25 000 kronor vardera.

Förbud mot användning av avloppsanläggningen gäller från och med 2023-
09-30. Detta beslut ersätter tidigare beslut om förbud med vite med datum 
2021-12-10, diarienummer AVL.2021.4902.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens uppgifter från inventeringen av enskilda 
avlopp visar att avloppsanläggningen består av två slamavskiljare (1 st 1-
kammarbrunn och 1 st 2-kammarbrunn) och en efterföljande infiltration. 
Avloppsanläggningen betjänar flera olika byggnader på fastigheten såsom 
konferenslokaler, hotellverksamhet, kontor, restaurang m.m. Ett meddelande 
angående bedömning av ert enskilda avlopp skickades 2019-09-30. Ett förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten till det befintliga avloppet skrevs 2019-11-28. 
Datum då avloppet inte längre får användas sattes till 2021-11-30. Ett 
meddelande om eventuellt förbud förenat med vite skrevs 2021-06-16.

Någon ansökan om tillstånd har inte kommit in till nämnden. Inte heller 
några uppgifter om att den bristfälliga befintliga avloppsanläggningen inte 
används.

Ansökan om anstånd kom in 2022-02-21, där fastighetsägarna beskriver att 
de behöver förlängd tid, till 2023-09-30, för att färdigställa en ny avlopps-
anläggning. I ansökan framförs i huvudsak följande:

· Anläggningen ska genomföras tillsammans med annan organisation,

vilket gör att planeringen är tidskrävande.

· Ledning behöver dras över fastighet som är ett dödsbo och man vill

vänta tills bodelning är klar, vilket beräknas ta minst 6 månader.

· Anläggningen ska placeras utanför den egna fastigheten och man har

ännu inte tillgång till den marken.

Motivering
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den nuvarande avloppsanlägg-

ningen som består av två slamavskiljare och en infiltration inte uppfyller de

krav som ställs i miljöbalken. Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten

från WC, bad, disk och tvättvatten. Åtgärder måste därför göras.

Er avloppsanläggning bedöms inte som godkänd på grund av att:
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· Fördelningsbrunn saknas.

· Luftningsrör saknas.

· Marken ovan infiltrationen delvis belastas som parkeringsplats för

fordon.

· Infiltrationen ligger cirka 60 meter från sjön Asasjön. Detta innebär att

den ligger inom hög skyddsnivå för miljöskydd.

· Infiltrationen inte är dimensionerad för 66,2 personekvivalenter som

krävs för anläggningen.

För att avloppsvattnet ska fördelas jämnt över en större yta ska en konventio-

nell infiltration, dimensionerad för 5 personekvivalenter, ha en fördelnings-

brunn med minst två stycken utloppsrör. Detta enligt byggpraxis/standard

SIS-CEN/TR-12566:2. Större avloppsanläggningar utrustas ofta med fler

fördelningsbrunnar och fler utloppsrör.

En infiltration bygger på en rening med bakterier som behöver syre för att

kunna arbeta. Därför ska en konventionell infiltration vara utrustad med

luftningsrör. Detta enligt byggpraxis/standard SIS-CEN/TR-12566:2.

Delar av marken ovan infiltrationen belastas som parkeringsplats för fordon.

Det går inte att utesluta att infiltrationsbädden tagit skada av den belast-

ningen vilket i sin tur kan leda till en försämrad rening av avloppsvattnet.

Infiltrationen ligger cirka 60 meter från sjön Asasjön. Konventionella infiltra-

tioner har en begränsad rening av övergödande ämnen och ska därför pla-

ceras utanför områden med hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå för Asasjön

gäller inom 100 meter från sjön.

Enligt inlämnade uppgifter betjänar avloppsanläggningen:

· 50 bäddar (30 hotellrum)

· 14 kontorsplatser

· 90 restaurangplatser/konferenslokalplatser

Utifrån de inlämnade uppgifterna beräknar miljö- och hälsoskyddsnämnden

att den totala maxbelastningen uppgår till 66,2 personekvivalenter. Enligt

beräkningar bedöms den befintliga infiltrationen, om optimala markförhåll-

anden råder på platsen, vara dimensionerad för 44 personekvivalenter. Detta

innebär att den infiltrationen är underdimensionerad.

I fastighetsägarnas ansökan om anstånd framkommer det att hotell- och

restaurangverksamheten på Asa Herrgård ska fortsätta och att de därmed ska

bygga om avloppsanläggningen.

Anläggningen ska utföras så att den betjänar både Asa Herrgård och nära-

liggande lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Planen är att anlägg-
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ningen ska placeras på Sveaskogs mark. Ledningsdragningen kommer att

behöva dras över ytterligare en fastighet, som i dagsläget är i en

bodelningsprocess.

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas så att det inte blir några

olägenheter för miljön eller människors hälsa. En tillsynsmyndighet får enligt

26 kap, 9§ besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att miljö-

balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med

stöd av balken ska följas.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §, 9 kap 7 § och 2 kap

3 och 7 § samt 3 § i lag (1985:206) om viten.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar

en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka

att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors

hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven om hänsynsregler i den utsträck-

ning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken

ska avloppsvatten renas så att det inte blir några olägenheter för miljön eller

människors hälsa. Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet

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 följasEnligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas så att det inte

blir några olägenheter för miljön eller människors hälsa. Enligt 26 kap 14 §

miljöbalken får ett förbud förenas med vite.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-03-15 § 20

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-03-03

Yrkanden
Lena Johansson (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordförande Arijeta Reci (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att

nämnden beslutar enligt Lena Johanssons yrkande.

Beslutet skickas till
För åtgärd

Fastighetsägare till Asa 11:43
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§ 40 Dnr ALLM.2022.7

Övriga frågor
Inga övriga frågor som föranledde några beslut.
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