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Beslutande
Ledamöter Anders Landin (L), ordförande

Arijeta Reci (S), vice ordförande

Christer Wånehed (M)

Ewa Bergström (M)

Cecilia Birgersson (C) § 1 - 7

Albert Sadiku (L) § 8 - 17

Stanley Källner (KD)

Lena Johansson (MP)

Laila Stein (S)

Yusuf Isik (S)

Anna Bertland (V)

Romeo Pettersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare Albert Sadiku (L) § 1-7

Marianne Bengtsson (S)

Nader Arjmand (M)

Edvin Arnby (MP)

Jonas Danielsson (S)

Frida Sandstedt (V)

Michel Bergendorff (SD)

Tjänstepersoner Per Sandberg, förvaltningschef

Cecilia Lindberg, enhetschef

Rebecca Hallberg, enhetschef

Karin Eskilson,

miljö- och hälsoskyddsinspektör § 12 - 14

Sekreterare Daniel Erikson

Justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför underskrifter.

Ordförande Anders Landin

Justerare Arijeta Reci

Justerade paragrafer § 1 - 17

Ajournering
Auornering för bensträckare 10.30 - 10.35
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Anmärkning
Nader Arjmand skulle enligt turordning gått in som ersättare för Karl-Erik

Rosén. Då det vid uppropet var problem med uppkopplingen med Nader

trädde Ewa Bergström in som ordinarie ledamot under mötet.

Förteckning över ärenden
§

MHN1 Val av justerare 3

MHN2 Allmänhetens frågestund 4

MHN3 Information till nämnden 5

MHN4 Redovisning av delegationsbeslut 6

MHN5 Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 7 - 8

MHN6 Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 9

MHN7 Årsrapport 2021 10

MHN8 Uppföljning av intern kontroll 2021 11

MHN9 Beslut om intern kontrollplan 2022 12 - 13

MHN10 Beslut om revidering av delegationsordning 14

MHN11 Yttrande över lagrådsremiss 15

MHN12 Ansökan om utdömande av vite 16 - 18

MHN13 Ansökan om utdömande av vite 19 - 21

MHN14 Föreläggande med vite om försiktighetsmått 22 - 25

MHN15 Beslut om avslag på ansökan om dispens från

naturreservatsföreskrifter

26 - 27

MHN16 Tillstånd för enskild avloppsanläggning 28 - 32

MHN17 Övriga frågor 33
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§ 1 Dnr ALLM.2022.1

Val av justerare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Arijeta Reci (S) 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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§ 2 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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§ 3 Dnr ALLM.2022.3

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

Bakgrund
Presidiet, förvaltningschef och enhetschefer informerade om aktuella

händelser.
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§ 4 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
Delegationslista MHN 2022-02-01
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§ 5 Dnr ALLM.2021.5

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 2021-11-20 - 2021-12-31

Länsstyrelsen

· Beslut 2021-12-03: AVL.2021.3297

· Beslut 2021-12-16: MIL.2021.2297

· Beslut 2021-12-16: MIL.2021.1877

· Beslut 2021-12-17: HÄLSO.2021.3685

Mark- och miljödomstolen

· Protokoll 2021-11-25: MIL.2021.2438

· Dom 2021-11-26: MIL.2021.1545

· Protokoll 2021-12-03: MIL.2019.4412

· Dom 2021-12-03: MIL.2019.4412

Mark- och miljööverdomstolen

· Protokoll 2021-12-09: MIL.2019.3084

· Protokoll 2021-12-14: AVL.2019.1696

Överklaganden

· Överklagan 2021-11-21: HÄLSO.2020.4647

· Överklagan 2021-12-01: HÄLSO.2017.482

· Överklagan 2021-12-06: MIL.2021.2297

· Överklagan 2021-12-16: TOB.2021.718

· Överklagan 2021-12-29: AVL.2021.5043

Skrivelser

· Skrivelse 2021-12-21 från länsstyrelerna med information om

livsmedelsrevisioner av kommuner

Kommunfullmäktige

· Beslut 2021-11-23 § 211

· Beslut 2021-11-23 § 213

· Beslut 2021-11-23 § 214

· Beslut 2021-11-23 § 215

· Beslut 2021-11-23 § 217

· Beslut 2021-12-14 § 240

· Beslut 2021-12-14 § 254

· Beslut 2021-12-14 § 263
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Kommunstyrelsen organisations-och personalutskott

· Beslut 2021-12-07 § 102

· Beslut 2021-12-07 § 103

Kommunens revisorer

· Beslut 2021-12-02 § 203

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

till nämnden för kännedom.

Beslutsordning
Inkomna handlingar 2021-12-31
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§ 6 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 2022-01-01 - 2022-01-14

Överklaganden

· Överklagande 2022-01-07 från fastighetsägare: HÄLSO.2020.5361

· Överklagande 2022-01-10 från klagande: HÄLSO.2020.5361

· Överklagande 2022-01-10 från fastighetsägare, ersätter tidigare insänt

överklagande: HÄLSO.2020.5361

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

till nämnden för kännedom.

Beslutsordning
Inkomna handlingar 2022-01-14

9(33)



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-02-01

§ 7 Dnr ALLM.2022.16

Årsrapport 2021
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar årsrapport och bokslut för 2021

till kommunstyrelsen.

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över den totala tillsyns-

skulden och komma med förslag på hur skulden kan hanteras.

Bakgrund
I årsrapporten beskrivs nämndens verksamhet i förhållande till internbud-

geten för 2021, tillsynsplan samt kontrollplan 2021.

Årsrapporten tillsammans med delårsrapporten, utgör underlag för Växjö

kommunkoncerns årsredovisning för 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 3

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-16

Årsrapport 2021, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden
Anders Landin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande

tillägg.

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över den totala

tillsyns-skulden och komma med förslag på hur skulden kan hanteras.

Beslutsordning
Ordförande Anders Landin (L) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar

att nämnden beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef

För kännedom

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
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§ 8 Dnr ALLM.2022.52

Uppföljning av intern kontroll 2021
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner och överlämnar rapporten

Uppföljning intern kontroll 2021 till kommunstyrelsen.

Bakgrund
I nämndens årliga rapportering ska uppföljning göras av den interna

kontrollen, dels av utfallet av de granskningar som gjorts under året, men

också en helhetsutvärdering av den interna kontrollen i verksamheten.

Uppföljningen ska rapporteras senast i samband med årsrapportens

upprättande.

Bedömning
Resultatet av granskningarna under året visar att vissa brister har upptäckts

och åtgärder har genomförts, vilket visar att genomförda kontrollmoment har

fungerat och att åtgärderna var lämpliga. En granskning har inte genomförts i

år på grund av omprioriteringar, och en åtgärd har fått gå över till 2022 för

genomförande.

Utifrån granskningarna bedöms nämndens arbete med den interna

kontrollen fungera tillfredsställande, men kan utvecklas för att förbättra det

löpande arbetet med granskningar och åtgärder. Vi strävar efter att behålla

eller uppnå en god nivå inom vissa områden, medan vi i andra strävar efter

att uppnå en ledande nivå, efter verksamhetens förutsättningar enligt

rapporten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 4

Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-01-13

Rapport: Uppföljning intern kontroll 2021

Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen
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§ 9 Dnr ALLM.2021.5100

Beslut om intern kontrollplan 2022
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Intern kontrollplan 2022 samt

överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Bakgrund
Förvaltningen gör årligen en risk- och väsentlighetsanalys för att fånga upp

vilka risker som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål

eller påverka dess möjlighet att leverera utifrån ställda krav.

Riskerna värderas sedan och förvaltningen gör en bedömning om respektive

risk bör accepteras eller hanteras i den ordinarie verksamhetsplaneringen

(s.k. Direkt riskhanteringsåtgärd). Om en risk bedöms vara extra hög, extra

allvarlig eller om det är osäkert huruvida befintliga riskhanteringsåtgärder är

tillräckliga ska vidare kontrollaktiviteter genomföras, så kallade granskningar.

Det är dessa granskningar som utgör den interna kontrollplanen. Syftet med

granskningarna är att kontrollera, säkerställa och utvärdera att rutiner

fungerar och i nästa steg vidta förbättringsåtgärder för att motverka eller

minimera riskerna.

Arbetet med intern kontroll är en del av kommunens ekonomi- och verksam-

hetsstyrning, den handlar i grund och botten om att ha ordning och reda.

Kommunfullmäktige reglerar innebörden av intern kontroll i "Reglemente för

intern kontroll för Växjö kommun".

Bedömning
Den föreslagna internkontrollplanen för 2022 utgår från förvaltningens risk

och väsentlighetsanalys. Analysen är gjord av förvaltningens chefer med stöd

av funktioner inom verksamhetsutveckling och administration.

Det är de risker som förvaltningen har bedömt har högst riskvärde (måttet för

sannolikhet att de ska inträffa samt hur allvarlig konsekvensen blir om de

skulle inträffa) som har valts ut för granskning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 5

Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-01-13

Intern kontrollplan 2022

Riskanalys 2022

Beslutet skickas till
För åtgärd

Avdelningschef

Enhetschefer
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För kännedom

Kommunstyrelsen
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§ 10 Dnr ALLM.2022.42

Beslut om revidering av delegationsordning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till ny delegations-

ordning enligt till ärendet bilagt dokument, daterat 2022-01-16.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bemyndigar förvaltningschefen för

samhällsbyggnadsförvaltningen eller denne sätter i sitt ställe att motta

delgivning för miljö- och hälsoskyddsnämndens räkning.

3. Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning

samt lämnat bemyndigande gäller från och med nämndens

beslutsdatum.

Bakgrund
Vid årsskiftet 2021/2022 bildades en ny samhällsbyggnadsförvaltning. Den

nya förvaltningsorganisationen omfattar den tidigare tekniska förvaltningen,

miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret och planeringskon-

toret. Inför den nya organisationen beslutades om nya delegationsordningar.

I framtagandet för en ny delegationsordning för miljö- och hälsoskydds-

nämnden användes en gammal delegationsordnings som mall.

Sammanfattning
Revideringarna i delegationsordningen avser justeringar inom olika lagstift-

ningsområden, som fallit bort eller förändrats i samband med att ny delega-

tionsordning för samhällsbyggnadsförvaltningen beslutades i slutet av 2021.

Samtidigt har lagstiftningsområdet tobak uppdaterats utifrån SKRs modell.

Delegation inom de reviderade områdena behövs för att avdelningen ska

kunna avlasta nämnden vid löpande rutinärenden, exempelvis beslut i

ärenden som inte är av principiell beskaffenhet inom olika lagstiftnings-

områden som nämnden ansvarar för.

Förändringarna i förslaget är färgmarkerade, där rött visar vad som ska bort

och grönt visar vad som ska läggas till.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 6

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-16

Förslag till delegationsordning 2022-01-16

Beslutet skickas till
För kännedom

Förvaltningschef
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§ 11 Dnr ALLM.2021.4959

Yttrande över lagrådsremiss
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över

remissen angående utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s

marknadskontrollförordning del 2.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tittat genom remissen utifrån gödsel,

tobak och miljöbalken, men anser det svårt att bedöma hur innebörden av

remissen kommer att påverka vår tillsyn och avstår därför att svara.

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Växjö kommun har fått en remiss från Utrikesdeparte-

mentet gällande utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknads-

kontrollförordning del 2.

I utkastet föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som

genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det

föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i

flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s mark-

nadskontrollförordning i svensk rätt. Bestämmelserna innebär framför allt att

marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera att

produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till

exempel säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.

Kommunstyrelsen önskar få miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 7

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-16

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunstyrelsen
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§ 12 Dnr MIL.2021.3347

Ansökan om utdömande av vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i

Växjö tingsrätt om utdömande av vite på totalt 40 000 kr mot Fordonskonsult

i Lammhult AB, organisationsnummer 556535-2068. Det görs med stöd av

nämndens beslut 2021-09-07.

Nämnden har förelagt Fordonskonsult i Lammhult AB med fordonsverksam-

het inom en eller flera av fastigheterna Ljungsåsa 1:211, Ljungsåsa 2:239 och

Ljungsåsa 2:242 att senast 30 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft

inkomma med följande uppgifter:

1. Redogöra för vilka slag av farligt avfall som uppkommer i verksam-

heten. Avfallsslagen ska anges med sexsiffrig kod som framgår av

bilaga 3 i avfallsförordningen. Den bilagda tabellen kan användas för

redovisningen. Ange vilken eller vilka av fastigheterna de olika avfalls-

slagen kan uppkomma på.

2. Kvitton eller motsvarande från mottagaren för allt farligt avfall ni

lämnat bort från 1 januari 2018 till och med 15 mars 2021. Det ska

finnas med uppgift om vilken av fastigheterna respektive avfall har

kommit ifrån.

Punkt 1 och 2 förenas med ett löpande vite på 10 000 kr per punkt och 30-

dagarsperiod som uppgifterna inte inkommit till miljö- och hälsoskydds-

kontoret.

Bolaget har inte inkommit med ovanstående uppgifter trots föreläggande

samt föreläggande med vite. Nämnden uppdrar åt miljö- och hälsoskydds-

kontoret att föra nämndens talan i ärendet.

Felskrivning i fastighetsbeteckningarna

Det har skett skrivfel i fastighetsbeteckningarna. Nämndens bedömning är att

det är skrivfel i enlighet med 36 § i förvaltningslagen (2017:900). Rätt fastig-

hetsbeteckningar är Ljungsåsa 1:211, Ljungsåsa 1:239 och Ljungsåsa 1:242.

Nämnden har utövat tillsyn över verksamheten i många år och det bör inte

vara någon tvekan för bolaget om vilka fastigheter som avses. I punkterna 1

och 2 framgår också att bolaget när det inkommer med uppgift ska ange

fastighetsbeteckning om varifrån avfallet kommer.

Bakgrund
På de tre fastigheterna Ljungsåsa 1:211, Ljungsåsa 1:239 och Ljungsåsa 1:242

driver Rudolf Axelsson och Anders Axelsson i bolagen Axelsson Consult i

Lammhult AB och Fordonskonsult i Lammhult AB verksamhet med tunga

fordon. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte kunnat få tydlig och varaktig
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information från företagen om vilket av dem som bedriver verksamhet på

vilken eller vilka av fastigheterna. På alla tre fastigheterna finns fordon och

fordonsdelar som ägs av bolagen var för sig eller privat av Rudolf Axelsson

eller Anders Axelsson.

Bolagen har heller inte redovisat dokumentation över hantering av de avfalls-

slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheterna.

För att få klarhet i vilka avfallsslag respektive bolag ger upphov till och på

vilken av de tre fastigheterna det uppkommer har nämnden fattat aktuellt

beslut. Ett föreläggande med samma innehåll har riktats till Axelsson Consult

i Lammhult AB, dnr 21.3360.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan november 2020 inför ett planerat

tillsynsbesök efterfrågat uppgifter om borttransporterat farligt avfall 2018-

2020 från fastigheterna Ljungsåsa 1:211, 1:239 och 1:242. Tillsynsbesöket blev

framflyttat och ställdes senare in på grund av sjukdom. Företagets juridiska

ombud Jan-Peder Stensson har den 17 januari 2021 skickat in dokumentation

över avfall från oljeavskiljare 2020 och spillolja 2018. Dokumentationen gäller

Axelsson Consult i Lammhult AB.

Miljö- och hälsoskyddskontoret efterfrågade den 18 januari 2021 uppgifter om

allt farligt avfall från verksamheten och påminde om detta per e-post och i

telefonsamtal med JP Stensson men inga uppgifter inkom.

Den 23 mars 2021 har miljö- och hälsoskyddsnämnden i delegationsbeslut

med diarienummer 21.1310 förelagt Fordonskonsult i Lammhult att inkomma

med samma uppgifter som i aktuellt ärende men utan vite. Beslutet överkla-

gades inte.

Den 7 september 2021 har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat enligt

beslutstexten ovan. Beslutet har inte överklagats.

Den 28 september 2021 inkom Jan-Peder Stensson med uppgift om att han är

juridiskt ombud för bolaget och med information om att han mottagit

beslutet.

JP Stensson har den 18 november 2021 i meddelande visat att han uppfattar

att han kan bortse från föreläggandet eftersom han menar att han fått besked

från miljö- och hälsoskyddskontoret om att inga övriga handlingar behöver

insändas. Miljö- och hälsoskyddskontoret skickade ett förtydligande svar den

23 november om att föreläggandet gäller och att uppgifterna skulle ha

kommit in den 18 november samt att miljö- och hälsoskyddskontorets besked

gällde ett annat ärende om utsläpp av olja.

Motivering
Datum för delgivningen var den 28 september 2021 och beslutet har inte

överklagats. Det innebär att uppgifterna enligt punkt 1 och 2 skulle ha
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inkommit senast 18 november respektive 18 december 2021. Uppgifterna har

inte inkommit och ett vite på sammanlagt 40 000 kr bör därför dömas ut.

Beslutet fattas med stöd av:

-miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-09-07 § 80

-miljöbalken, 26 kap, 9, 14 och 21 §§

- avfallsförordningen, 6 kap. 1, 6, 7 och 19 §§

- lagen om viten, 4 §

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 8

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-14

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-09-07 § 80

Bilaga: Tabell farligt avfall

Delgivningskvitto samt svar om fullmakt för juridiskt ombud 2021-09-28

Meddelande från JP Stensson om ärende 21.3347 och 21.3360 2021-11-18

Förtydligande till JP Stensson 2021-11-23

Beslutet skickas till
För åtgärd

Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt

För kännedom

Fordonskonsult i Lammhult AB

Juridiska ombudet JP Stensson
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§ 13 Dnr MIL.2021.3360

Ansökan om utdömande av vite
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i

Växjö tingsrätt om utdömande av vite på totalt 40 000 kr mot Axelsson

Consult i Lammhult AB, organisationsnummer 556534-2713. Det görs med

stöd av nämndens beslut 2021-09-07.

Nämnden har förelagt Axelsson Consult i Lammhult AB med fordonsverk-

samhet inom en eller flera av fastigheterna Ljungsåsa 1:211, Ljungsåsa 2:239

och Ljungsåsa 2:242 att senast 30 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft

inkomma med följande uppgifter:

1. Redogöra för vilka slag av farligt avfall som uppkommer i verksam-

heten. Avfallsslagen ska anges med sexsiffrig kod som framgår av

bilaga 3 i avfallsförordningen. Den bilagda tabellen kan användas för

redovisningen. Ange vilken eller vilka av fastigheterna de olika avfalls-

slagen kan uppkomma på.

2. Kvitton eller motsvarande från mottagaren för allt farligt avfall ni

lämnat bort från 1 januari 2018 till och med 15 mars 2021. Det ska

finnas med uppgift om vilken av fastigheterna respektive avfall har

kommit ifrån.

Punkt 1 och 2 förenas med ett löpande vite på 10 000 kr per punkt och 30-

dagarsperiod som uppgifterna inte inkommit till miljö- och hälsoskydds-

kontoret.

Bolaget har inte inkommit med ovanstående uppgifter trots föreläggande

samt föreläggande med vite. Nämnden uppdrar åt miljö- och hälsoskydds-

kontoret att föra nämndens talan i ärendet.

Felskrivning i fastighetsbeteckningarna

Det har skett skrivfel i fastighetsbeteckningarna. Nämndens bedömning är att

det är skrivfel i enlighet med 36 § i förvaltningslagen (2017:900) Rätt fastig-

hetsbeteckningar är Ljungsåsa 1:211, Ljungsåsa 1:239 och Ljungsåsa 1:242.

Nämnden har utövat tillsyn över verksamheten i många år och det bör inte

vara någon tvekan för bolaget om vilka fastigheter som avses. I punkterna 1

och 2 framgår också att bolaget när det inkommer med uppgift ska ange

fastighetsbeteckning om varifrån avfallet kommer.

Bakgrund
På de tre fastigheterna Ljungsåsa 1:211, Ljungsåsa 1:239 och Ljungsåsa 1:242

driver Rudolf Axelsson och Anders Axelsson i bolagen Axelsson Consult i

Lammhult AB och Fordonskonsult i Lammhult AB verksamhet med tunga

fordon. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte kunnat få tydlig och varaktig
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information från företagen om vilket av dem som bedriver verksamhet på

vilken eller vilka av fastigheterna. På alla tre fastigheterna finns fordon och

fordonsdelar som ägs av bolagen var för sig eller privat av Rudolf Axelsson

eller Anders Axelsson.

Bolagen har heller inte redovisat dokumentation över hantering av de avfalls-

slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheterna.

För att få klarhet i vilka avfallsslag respektive bolag ger upphov till och på

vilken av de tre fastigheterna det uppkommer har nämnden fattat aktuellt

beslut. Ett föreläggande med samma innehåll har riktats till Fordonskonsult i

Lammhult AB, dnr 21.3347.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan november 2020 inför ett planerat

tillsynsbesök efterfrågat uppgifter om borttransporterat farligt avfall 2018-

2020 från fastigheterna Ljungsåsa 1:211, 1:239 och 1:242. Tillsynsbesöket blev

framflyttat och ställdes senare in på grund av sjukdom. Företagets juridiska

ombud Jan-Peder Stensson har den 17 januari 2021 skickat in dokumentation

över avfall från oljeavskiljare 2020 och spillolja 2018.

Miljö- och hälsoskyddskontoret efterfrågade den 18 januari 2021 uppgifter om

allt farligt avfall från verksamheten och påminde om detta per e-post och i

telefonsamtal med JP Stensson men inga uppgifter inkom.

Den 23 mars 2021 har miljö- och hälsoskyddsnämnden i delegationsbeslut

med diarienummer 21.1310 förelagt Axelsson Consult att inkomma med

samma uppgifter som i aktuellt ärende men utan vite. Beslutet överklagades

inte.

Den 7 september 2021 har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat enligt

beslutstexten ovan. Beslutet har inte överklagats.

Den 28 september 2021 inkom Jan-Peder Stensson med uppgift om att han är

juridiskt ombud för bolaget.

Den 8 oktober 2021 svarade JP Stensson att han mottagit beslutet.

JP Stensson har den 18 november 2021 meddelat att redovisning gällande

Axelsson Consult i Lammhult AB skulle inkomma senast 28 november. I

samma meddelande visar han att han missuppfattat ett svar från miljö- och

hälsoskyddskontoret om att inga övriga handlingar behöver insändas. Miljö-

och hälsoskyddskontoret skickade ett förtydligande svar den 23 november

om att det gällde i ett annat ärende om utsläpp av olja.

Motivering
Datum för delgivningen var den 8 oktober 2021 och beslutet har inte överkla-

gats. Det innebär att uppgifterna enligt punkt 1 och 2 skulle ha inkommit

senast 28 november respektive 28 december 2021. Uppgifterna har inte

inkommit och ett vite på sammanlagt 40 000 kr bör därför dömas ut.
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Beslutet fattas med stöd av:

-miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-09-07 § 79

-miljöbalken, 26 kap, 9, 14 och 21 §§

- avfallsförordningen, 6 kap. 1, 6, 7 och 19 §§

- lagen om viten, 4 §

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 9

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-14

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-09-07 § 79

Bilaga: Tabell farligt avfall

Svar om fullmakt för juridiskt ombud 2021-09-28

Delgivningskvitto 2021-10-08

Meddelande från JP Stensson om ärende 21.3347 och 21.3360 2021-11-18

Förtydligande till JP Stensson 2021-11-23

Beslutet skickas till
För åtgärd

Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt

För kännedom

Axelsson Consult i Lammhult AB

Juridiska ombudet JP Stensson
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§ 14 Dnr MIL.2021.4241

Föreläggande med vite om försiktighetsmått
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Axelsson Consult i Lammhult AB,

organisationsnummer 556534-2713, med fordonsverksamhet inom fastig-

heten Ljungsåsa 1:211 om att vidta följande åtgärder:

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 redovis-

ning 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.

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

enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-11-23 § 93. Faktura skickas separat

vid senare tidpunkt.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 12 december 2017 om föreläg-

gande som gällde fordonsverksamhet på de tre fastigheterna Ljungsåsa 1:211,

1:239 och 1:242. Föreläggandet var riktat mot Fordonskonsult i Lammhult AB.
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Föreläggandet omfattade bland annat krav på förvaring av fordonsdelar,

kemikalier och farligt avfall samt redovisning av kvitto från godkänd

mottagare av avfall.

Beslutet överklagades av Fordonskonsult i Lammhult AB. Länsstyrelsen

beslutade den 12 april 2018 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut

överklagades av bolaget. Mark- och miljödomstolen i Växjö upphävde den

3 juni 2019 länsstyrelsens och miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut helt

gällande fastigheten Ljungsåsa 1:211 eftersom företrädare för bolaget

meddelat att det inte bedriver någon verksamhet på den fastigheten.

Dåvarande miljö- och hälsoskyddskontoret har försökt komma ut på tillsyn på

alla tre fastigheterna för att kontrollera förhållandena. Kontoret har i kallelse

(2021-06-24) till tillsynsbesök informerat både Fordonskonsult i Lammhult AB

och Axelsson Consult i Lammhult AB om att vi kommer att följa upp föreläg-

gandet från 2017-12-12 på fastigheterna Ljungsåsa 1:239 och Ljungsåsa 1:242

och genomföra motsvarande kontroller på fastigheten Ljungsåsa 1:211, då utan

föreläggande som grund. Vi har även velat inspektera de nya lokaler som

iordningställts för verksamheten på Ljungsåsa 1:211.

Ett tillsynsbesök genomfördes på Ljungsåsa 1:211 den 26 oktober 2021.

Besöket dokumenterades i inspektionsrapport daterad 2022-01-12 med

fotobilaga.

Motivering
På fastigheten fanns vid miljö- och hälsoskyddskontorets inspektion stora

mängder hytter, karosser och mindre fordonsdelar. Vissa av delarna var

bemängda med smörjoljor och det bedömdes finnas risk för att marken blir

förorenad. Det upptäcktes dessutom att det skett utsläpp av olja som inte

hade omhändertagits. Marken hade inte heller sanerats efter oljeutsläppet.

Kabelavfall förvarades i ett täckt kärl utomhus men även öppet.

Spritt över verkstadslokalen förvarades ett stort antal dunkar med spillolja

eller flytande kemikalier, i några fall i direkt anslutning till port mot bakgår-

den. Hanteringen bedöms som olämplig, med en uppenbar risk för att spill-

olja rinner ut till mark och grundvatten.

Flytande farligt avfall och kemikalier måste förvaras invallat för undvika att

eventuellt läckage leder till förorening. Ett avloppslöst rum med trösklar som

är tätt kan utgöra en invallning. Förpackningarna måste vara täta och märkta

för att undvika sammanblandning och för att minska riskerna vid hantering.

Blandat kabelavfall har i mark- och miljööverdomstolens dom i mål 8434-14

bedömts som farligt avfall på grund av innehåll av mjukgörare i kabelplasten.

För att undvika att marken blir förorenad ska avfallet därför förvaras i behål-

lare med tät botten och skyddat mot nederbörd.
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Absorptionsmedel behöver finnas tillgängligt om spill ändå uppkommer för

att snabbt kunna undvika att föroreningar sprids.

Fordonsdelar som kan läcka olja eller andra kemikalier, såsom tungmetaller

från rostiga delar och mjukgörare från kablar, måste hanteras och förvaras på

tätt underlag, hårdgjord yta beständig mot olja, och nederbördsskyddat så att

inte föroreningar sprids med dagvatten eller till mark. Om nederbördsskydd

saknas behöver förorenat dagvatten samlas upp och föroreningar avskiljas.

Med fordonsdelar som kan förorena marken avses även hytter. För de hytter

som bolaget kan redovisa intyg, kvitto eller motsvarande dokumentation från

yrkesmässig demonterare med tillstånd/godkännande enligt miljöbalken,

gäller inte kravet på förvaring inomhus eller på hårdgjord yta.

Vi behöver i tillsynen i god tid veta vilka åtgärder Axelsson Consult avser

vidta för att uppfylla kraven enligt punkt 3, varför en redovisning behöver

inkomma. De redovisade planerade åtgärderna kan innebära att ytterligare

krav på försiktighetsmått behöver ställas.

Nämndens bedömning är att de åtgärder som förelagts bolaget är miljö-

mässigt motiverade och ekonomiskt rimliga. Vidare bedömer nämnden det

nödvändigt att förena föreläggandet med vite. Detta då tidigare föreläggande

i annat ärende riktat mot Axelsson Consult inte efterföljts.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §, 26 kap. 9, 14 och 19 och 21 § i

miljöbalken (1988:808).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de

förelägganden och beslut som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter,

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

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

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

åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller

påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att

motverka eller förebygga sådana verkningar.

Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap 21 § miljöbalken förelägga om att de

uppgifter som behövs för tillsynen ska lämnas.

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

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighets-

mått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verk-

samheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa

eller miljön. Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart det finns skäl att anta att

verksamheten eller åtgärden kan medföra skada eller olägenhet. Kraven

gäller, enligt 7 §, i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla

dem.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 10

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-16

Inspektionsrapport med fotobilaga 2022-01-12

Beslutet skickas till
För åtgärd

Axelsson Consult i Lammhult AB

Juridiska ombudet JP Stensson
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§ 15 Dnr MIL.2021.4387

Beslut om avslag på ansökan om dispens från

naturreservatsföreskrifter
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår Nfg Växjö Naturistförening, 802460-

0515, ansökan om dispens i Hovshaga naturreservat.

Sökande uppmanas istället att inlämna ett medborgarförslag för uppförande

av en allmän handikapparkering närmare stranden.

Bakgrund
Ordförande i Nfg Växjö Naturistförening skickade den 30 november 2021 in

en ansökan om dispens för följande åtgärder:

1. Framförande och parkering av fordon inom reservatsområdet vid

behov.

2. Framförande och parkering av flera fordon inom reservatsområdet för

övernattning 2 gånger per år.

Utöver de två åtgärder, som listas ovan, ansökte föreningen även om godkän-

nande från reservatsförvaltaren för övernattning utanför anlagda vindskydd.

Sökande önskar dispens för att kunna parkera närmare stranden vid behov

eftersom funktionsvariationen begränsar hennes möjligheter att ta sig dit till

fots eller med cykel. I nuläget finns en parkering för allmänheten ungefär 200

meter från strandkanten.

Den andra åtgärden, framförande och övernattning i fordon, skulle genom-

föras vid två tillfällen per år: helgen innan midsommar samt första helgen i

september. Detta för att underlätta för medlemmar i naturistföreningen som

åker långa vägar för firandet av två av föreningens högtidsdagar: naturistföre-

ningen och naturismens dag. Bilarna skulle enligt sökande parkeras ovanför

badplatsen, inom naturreservatsområdet.

Sökande motiverar åtgärderna med att naturistföreningen innan reservats-

beslutet 2018 övernattat på stranden i större utsträckning och att förening-

ens närvaro bidrar till att hålla naturen ren och skyddad från vandalism som

annars skulle uppstå, om stranden inte var bemannad. Detta skulle enligt

ansökan leda till en ökad trygghet på platsen samt en ökad tillgänglighet för

allmänheten.

Motivering
I reservatsbeslutet framgår i del C. Föreskrifter för allmänheten med stöd av

7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet och

om ordningen i övrigt inom området, att utöver förbud och föreskrifter i

annan lagstiftning är det förbjudet att:

4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på

anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
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5. övernatta utan godkännande från reservatsförvaltaren förutom i

anlagda vindskydd

Ur beslut om bildande av naturreservatet Hovshaga (2018-350) framkommer

att syftet med naturreservatet är att främja såväl friluftsliv som upplevelse-

värden och höga naturvärden.

Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken kan beslut om upphävande eller dispens med-

delas endast om det finns särskilda skäl. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

anser att sådana skäl inte finns i detta fall.

För att få parkera på handikapparkering krävs tillstånd som ges efter pröv-

ning av tekniska nämnden. En handikapparkering bör inte göras för en

enskild person utan i så fall inrättas enligt rutiner för handikapparkeringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte heller att det finns särskilda skäl

att genom dispens tillåta övernattning i fordon som körs in i naturreservatets

naturområden. Beviljas dispens för åtgärderna för en förening kan fler

föreningar komma att vilja köra in på reservatsområdet. Vad eller vilka som

anses uppfylla särskilda skäl riskerar att bli godtyckligt i framtida prövningar.

Övernattningar som inte sker i vindskydd kan tillåtas efter godkännande av

reservatsförvaltaren.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 11

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-14

Beslutet skickas till
För åtgärd

Nfg Växjö Naturistförening, ordförande Carina Stork

För kännedom

Kommunekolog, Janne Kolehmainen
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§ 16 Dnr AVL.2021.4649

Tillstånd för enskild avloppsanläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd för att anlägga och driva ansökt

avloppsanläggning för avstyckning från fastigheten TÄVELSÅS 3:10. Avlopps-

anläggningen ska anläggas enligt villkoren i listan nedanför.

Villkor
Du som är ansvarig för att anlägga avloppsanläggningen ska:

1. anlägga avloppsanläggningen enligt redovisade handlingar om inget

annat framgår av övriga villkor.

2. kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden om du behöver ändra något

i samband med anläggandet.

3. utforma anläggningen enligt relevanta delar av Naturvårdsverkets

Rapport 8147 ”Små avloppsanläggningar” och enligt standard SIS-

CEN/TR-12566:2.

4. anlägga infiltrationen med en infiltrationsyta om minst 45 m2.

5. anlägga infiltrationen med minst 45 löpmeter spridningsrör.

6. röja och sköta platsen för infiltration så att rotinträngning från träd/

sly/buskar förhindras. Alternativt hålls ett sådant avstånd mellan

träd/sly/buskar och infiltrationen att rötter inte riskerar tränga in i

infiltrationen.

7. säkerställa att avståndet mellan infiltrationen och närmaste dricks-

vattenbrunn är minst 40 meter.

8. placera makadamlagrets botten minst 1 meter över högsta grund-

vattennivå och/eller berg. Avståndet får dock vara mindre än 1 meter

under kortare perioder (högst 2 månader under 1 år) men får aldrig

understiga 0,5 meter.

9. installera en slamavskiljare med en våtvolym om minst 2 m3.

10. se till att slamavskiljaren är tät och hel samt att det finns ett T-rör på

utgående ledning från slamavskiljaren. T-röret ska vara helt och

oskadat.

11. installera ett grundvattenrör intill platsen för infiltrationen. Grund-

vattenröret ska finnas kvar på platsen under infiltrationens livslängd.

12. skicka in entreprenörsrapport med fotodokumentation till miljö- och

hälsoskyddsnämnden när anläggningen är färdig.
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Beslut om avgift
För handläggning av detta ärende beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden 
att du, (personuppgift borttagen_____), som sökande ska betala en fast av-
gift på 5 904 kr. Detta enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-17 § 
334. Faktura skickas separat.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit emot din ansökan om att anlägga 
och driva en avloppsanläggning från hus på avstyckning från fastigheten 
TÄVELSÅS 3:10. Till anläggningen kopplas bad-, disk- och tvättvatten samt 
vattentoalett. Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd krävs tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp med vatten-
toalett. Din ansökan gäller avlopps-anläggning för ett hushåll. Avloppsanlägg-
ningen placeras på den egna fastigheten.

Bedömning
Avloppsanläggningen kommer placeras på avstyckning från fastighet TÄVEL-
SÅS 3:10. Avstyckningen kommer hädanefter benämnas som fastigheten. Se 
avstyckning i bilagan Karta.

Från en ny slamavskiljare har du ansökt om att leda avloppsvattnet via pump 
till en infiltration. Infiltrationen placeras nordöst på fastigheten. Infiltration-
en placeras ca 40 meter från den egna dricksvattenbrunnen och cirka 90 
meter från närmaste grannes dricksvattenbrunn. Med hänsyn till markens 
genomsläpplighet och marklutningen på platsen bedöms skyddsavstånden 
som tillräckliga.

Vid besök på platsen 2021-12-15 var det torrt i grundvattenröret som var cirka 
1 meter djup och berg syntes. Infiltrationens spridningslager läggs i marknivå.

Ett grundvattenrör ska installeras intill platsen för infiltrationen. Grund-
vattenröret ska installeras och placeras på ett sådant sätt att avloppsvatten 
inte söker sig till röret. Lämpligen placeras därför grundvattenröret någon 
eller några meter uppströms infiltrationen. Grundvattenröret ska placeras 
minst lika djupt som den provgrop som är grävd på platsen.

Utfört perkolationsprov visar på en infiltrationskapacitet motsvarande 20 
liter/m2 och dygn (LTAR 20). Dimensionerat efter utfört prov anläggs infil-
trationen med en yta om minst 45 m2. För att hela infiltrationen ska nyttjas 
för rening av avloppsvatten läggs minst 45 löpmeter spridningsrör. Vid själv-
fall rekommenderas att vardera spridningsrör inte är längre än 10 meter, 
respektive 15 meter då avloppsvattnet pumpas till infiltrationen. Förgrening 
av spridningsrören efter fördelningsbrunnen får inte göras. Alla spridningsrör 
ska utgå direkt från fördelningsbrunnen.

Platsen ska röjas och skötas så att rotinträngning från träd, sly och buskar 
förhindras. Alternativt placeras infiltrationen på ett sådant avstånd från träd, 
sly och buskar att rötter inte riskerar att tränga in i infiltrationen.
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Beslutet fattas med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam-

het och hälsoskydd samt 16 kap 2 §, 2 kap 3 och 7 §, 9 kap 7 § och 27 kap 1 §

miljöbalken. Ansökan innehåller de uppgifter som vi behöver för att bedöma

att anläggningen uppfyller miljöbalkens krav. Vi bedömer att kraven inte leder

till orimliga kostnader. Detta under förutsättning att du anlägger avloppsan-

läggningen enligt ovanstående villkor.

Remisser
Berörda grannfastigheter har fått tillfälle att yttra sig angående anläggningen,

inga invändningar har inkommit.

Information
Du måste börja anlägga ditt avlopp inom två år och göra klart det inom fem år

enligt 19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Du måste skicka in entreprenörsrapporten för att vi ska veta att din avlopps-

anläggning är klar och att tillståndet har följts. Mer information om vilka

bilder som ska bifogas till entreprenörsrapporten hittar du på vår hemsida

(www.vaxjo.se/avlopp) under fliken enskilt avlopp. Det finns även en e-tjänst

för att lämna in entreprenörsrapporten: https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-moh-

entreprenorsrapport.

Du kan börja anlägga ditt nya avlopp när överklagningstiden har gått ut. Det

är 3 veckor efter att alla berörda i ärendet har skickat in sina delgivnings-

kvitton.

Andra tillstånd
Du är fortfarande skyldig att söka tillstånd, medgivanden eller liknande som

kan behövas på grund av annan lagstiftning. Exempel på detta kan vara ser-

vitut, markägares tillstånd och tillstånd enligt kulturmiljölagen för fornläm-

ningar.

Avloppsanläggningen åldras
Funktionen på din avloppsanläggning blir sämre med tiden. Därför kan miljö-

och hälsoskyddsnämnden i framtiden komma att ställa krav på att du ska

åtgärda bristerna på din avloppsanläggning.

Slamtömning
Du ska säkerställa att avståndet mellan slambrunn och transportväg för töm-

ningsfordon inte är mer än 15 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Du

hittar mer information om vad som gäller kring slamavskiljare och slamtöm-

ning på https://ssam.se/slamtomning. När avloppsanläggningen börjar

användas ska du kontakta Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) för årlig

slamtömning, tel. 0470-59 95 00.

Förläng anläggningens livslängd
Reningen i en infiltration sker huvudsakligen med hjälp av bakterier. Det är

därför viktigt att du inte spolar ner ämnen som kan skada dessa bakterier i
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ditt avlopp. Detta gäller till exempel kemikalier, läkemedel och vätskor som

innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

Vatten från backspolning av vattenfilter bör inte gå ut i infiltrationen. Detta

då salterna i backspolningsvatten kan påverka bakterierna i anläggningen.

Det kan också bidra till en stötbelastning som anläggningen inte är dimen-

sionerad för.

Töm inte jacuzzi eller större badkar ut i avloppet. Inte heller dräneringsvatten

och takvatten ska kopplas till avloppet. Den stora vattenmängden kan göra att

slam följer med ut i infiltrationen.

Makadamen i infiltrationen bör vara tvättad. Otvättat krossmaterial (maka-

dam) innehåller stenmjöl som riskerar att sätta igen anläggningen och

därmed förkorta dess livslängd.

Delgivning
Vi skickar detta beslut i första hand digitalt via myndighetsbrevlåda. Meddela

oss att du har tagit emot beslutet genom att logga in i vår e-tjänst och

signera med e-legitimation via denna länk: https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-

moh-delgivning.

För dig som får beslutet med post följer det med ett delgivningskvitto. Det är

viktigt att du skriver under och skickar tillbaka det portofria kvittot så fort

som möjligt.

Om vi inte får svar skickas beslutet ut på nytt med rekommenderad post, så

skicka ditt svar snarast så behöver vi inte besvära dig med att hämta ut ett

rekommenderat brev på posten.

Hur man överklagar
Om du vill överklaga miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut gör du en

skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen Kronoberg, men du skickar den till

Växjö kommun:

Märk själva överklagan med: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Skicka överklagan till: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

eller till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun

Box 1222

351 12 VÄXJÖ

Din överklagan ska ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast

tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in

i tid skickar vi den vidare till Länsstyrelsen som i sin tur prövar den. I över-

klagan är det viktigt att du skriver vilket beslut du överklagar och hur du vill
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att beslutet ska ändras, eller vad du anser är felaktigt. Om du har handlingar 
som stöder ditt överklagande bör du skicka med dessa.

Kontakta gärna avloppshandläggarna på samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 
0470-413 29 om något är oklart eller om du har frågor om beslutet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-01-25 § 12
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-01-14

Beslutet skickas till
För åtgärd
Sökande (personuppgift borttagen)

För kännedom
Södra Smålands avfall & miljö - SSAM

Entreprenör Höganäs Maskin & Gräv

Fastighetsägare på: Tävelsås 3:10
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§ 17 Dnr ALLM.2022.7

Övriga frågor
Inga övriga frågor som föranledde några beslut.
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