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Förteckning över ärenden
§

MHN71 Val av justerare

MHN72 Allmänhetens frågestund

MHN73 Informationsärenden till nämnd 2021

MHN74 Redovisning av delegationsbeslut

MHN75 Inkomna handlingar för kännedom till nämnd

MHN76 Budgetuppföljning 2021

MHN77 Remiss - detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl.

MHN78 Remiss - detaljplan för Leoparden 14

MHN79 Föreläggande om att inkomma med uppgifter om

farligt avfall

MHN80 Föreläggande om att inkomma med uppgifter om

farligt avfall

MHN81 Tillsyn vid nedläggning av verksamhet

MHN82 Livsmedelssanktionsavgift

MHN83 Övriga frågor
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§ 71 Dnr ALLM.2021.1

Val av justerare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Arijeta Reci (S) till justerare av mötets

protokoll.

Bakgrund
Justerare är den nämndledamoten som godkänner ett mötesprotokoll.

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

arbetsutskottet beslutade på mötet.
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§ 72 Dnr ALLM.2021.2

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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§ 73 Dnr ALLM.2021.3

Informationsärenden till nämnd 2021
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämden noterar informationen.

Bakgrund
Presidiet, förvaltningschef och enhetschefer informerar om aktuella

händelser.

Förvaltningschef Madeleine Karlsson informerar om resultatet i senaste

Insiktsmätningen 2020.
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§ 74 Dnr ALLM.2021.4

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

delegationsbesluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar beslut som de har fattat på

delegation av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen

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

besluta i stället för nämnden i vissa ärenden

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31 § 41

Delegationslista MHN 2021-08-20
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§ 75 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.

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

till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Inkomna handlingar 2021-08-20
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§ 76 Dnr ALLM.2021.6

Budgetuppföljning 2021
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av budgetutfall för

juni månad.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar budgetutfallet för juni månad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31 § 43

Budgetuppföljning MHN juni
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§ 77 Dnr SAMPL.2020.4185

Remiss - detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på den föreslagna

detaljplanen under förutsättning att nedanstående beaktas.

Buller

I den uppdaterade bullerutredningen bör det framgå en tydligare förklaring

till ändrade framtida trafikmängder. Vidare har det nyligen uppförda

bostadsområdet inom Snöflingan 16 inte kommit med i bullerutredningen,

vilken den behöver kompletteras med. Planbeskrivningen och MKB:n behöver

uppdateras med uppgifterna. Nämnden konstaterar att området är

bullerutsatt och att framtida ombyggnad av trafiklösningar för akutsjukhuset

samt ökade trafikmängder generellt kräver ytterligare bullerskydd.

Dagvattenhantering

Plats för särskilda dagvattenanläggningar för rening och fördröjning av

uppkommet förorenat dagvatten behöver säkras för planområdet och framgå

av plankartan. Den uppdaterade dagvattenutredningen visar på ytbehoven

och var anläggningar kan placeras utifrån framtagen illustration men att det

lokala omhändertagandet kan lösas är inte säkerställt. Det är en brist, särskilt

utifrån framtida utbyggnader inom planområdet. Vidare framkommer av

dagvattenutredningen att lågpunkter vid de två infarterna i tunnel från öster

kan innebära att dessa inte är möjliga att använda vid skyfall. Med tanke på

att planen utformas för en samhällsviktig funktion är det otillfredsställande.

Uppvärmning och kyla

Nämnden anser från miljösynpunkt att området med dess verksamhet i första

hand bör förses med fjärrvärme och fjärrkyla, om det finns tillgängligt.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har skickat ut granskningshandlingar avseende

förslag till detaljplan för Rimfrosten 1 mfl, Räppe till miljö- och

hälsoskyddsnämnden för yttrande. Syftet med den nya planen är att

möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter

inom planområdet. Genom detaljplanen förbereds också mark för byggnation

av trafikplats riksväg 23- Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen. Trafikplatsen

ingår dock inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av

Trafikverket. Efter samrådet 2020 har planförslaget omarbetats och området

väster om Helige å (Räppedammen) inte längre ingår i nuvarande planförslag
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31, § 44

Enhetschefens förslag till beslut 2021-08-20

Planhandlingar

Beslutet skickas till
För åtgärd

Byggnadsnämnden
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§ 78 Dnr SAMPL.2021.2473

Remiss - detaljplan för Leoparden 14
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inte tillstyrka detaljplanen i sin

nuvarande utformning. Kompletteringar enligt nedan behövs.

Buller

Bullernivåer för det planerade bostadsområdet har bedömts utifrån

broschyren ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” framtagen av Boverket och

Sveriges kommuner och regioner. Det framgår av planbeskrivningen att för år

2040 bedöms den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet påverkas av

trafikbuller med lägre nivåer än 55 dBA (ekvivalent ljudnivå) från Lärkgatan

och med nivåer om ca 58 dBA (ekvivalent nivå) från Liedbergsgatan. Den

framtida trafiken på Liedbergsgatan påverkar såpass att det är nära riktvärdet

för ekvivalent nivå om 60 dBA vid fasad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

anser att en bullerutredning ska tas fram och ljudnivåer redovisas utifrån

förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Av bullerutredningen ska

även maxnivåer framgå och hur den planerade uteplatsen utsätts för

trafikbuller, vilket kan kräva anpassningar.

Dagsljus

Det är viktigt för hälsan med både dagsljus och solljus i bostäder. Vid

förtätningsbebyggelse kan nya byggnader påverka ljusförhållanden för

befintliga byggnader, vilket bör beaktas redan vid planläggning. Av

planbeskrivningen framgår att en anpassning gjorts genom att dela upp

byggrätten i tre separerade delar så det skapas en luftig struktur som släpper

in solljus mellan och förbi byggnaderna. En bilaga redogör för solstudier, men

dessa tas inte upp i planbeskrivningen. Det behöver framgå av

planbeskrivningen om solstudierna gjorts så att förhållandena redovisas när

maximal byggrätt enligt plankartan utnyttjas.

Dagvatten

Av planbeskrivningen framgår att planområdet ligger intill ett område som

riskerar översvämningar på grund av begränsningar i ledningsnätet för

dagvatten. Det finns därför en bestämmelse om att färdigt golv ska ligga

minst 30 cm över Lärkgatans marknivå i förbindelsepunkt för VA-serviser för

att anpassa till s.k. 100-årsregn och infart till garage ska klara översvämningar

på gatan i nivå upp till +163,8 m ö h.. Vidare framgår att dagvatten ska kunna

hanteras och fördröjas inom fastigheten innan det når det allmänna

ledningsnätet så att dagens dagvattensituation inte ska försämras. Nämnden

anser att det behöver tas fram en dagvattenutredning som visar hur

dagvatten kan omhändertas inom planområdet. Det kan även innebära att

ytterligare planbestämmelser behövs.

Träd

Av planbeskrivningen framgår att anpassningar gjorts i planen för att kunna
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behålla det lönnträd som finns i nordvästra delen av planområdet. Nämnden

bedömer att trädet behöver skyddas i planen som en del av kommunens

arbete med klimatanpassning.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har skickat ut samrådshandlingar avseende förslag

till detaljplan för Leoparden 14 till miljö- och hälsoskyddsnämnden för

yttrande. Syftet med den nya planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i

varierande höjd. Avsikten är att ersätta befintlig byggnad där vårdcentral

tidigare bedrivits. Istället ska nya flerbostadshus kunna uppföras. Volymerna

avses variera i höjd på så vis att de trappas nedåt så att de lägsta

byggnadshöjderna placeras i fastighetens norra delar. Parkering avses i

huvudsak ordnas under marknivå.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31, § 45

Enhetschefens förslag till beslut 2021-07-30

Planhandlingar

Beslutet skickas till
För åtgärd

Byggnadsnämnden
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§ 79 Dnr MIL.2021.3360

Föreläggande om att inkomma med uppgifter om

farligt avfall
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Axelsson Consult i Lammhult AB,

organisationsnummer 556534-2713, med fordonsverksamhet inom en eller

flera av fastigheterna Ljungsåsa 1:2111, 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 verksamheten.

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 avfallsslagen 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

hälsoskyddskontoret.

För handläggning av detta ärende tar vi ut en avgift på 984 kr/timme enligt

beslut kommunfullmäktige 2019-12-17 § 334. Vi skickar faktura separat.

Bakgrund
Den 23 mars 2021 har miljö- och hälsoskyddsnämnden i delegationsbeslut

med diarienummer 2021.1310 Förelagt Axelsson Consult i Lammhult AB att

inkomma med samma uppgifter som i detta beslut. Föreläggandet skickades

också till JP Stensson som varit företagets juridiska ombud i tidigare ärenden.

Han uppgav genom e-postmeddelande den 31 mars 2021 att han är företagets

ombud även i detta ärende och meddelade då också att han tagit emot

beslutet.

Den 28 april 2021 meddelade JP Stensson att uppgifterna om farligt avfall

skulle komma in i början på nästkommande vecka. Den 3 maj 2021 bad han

om anstånd till den 16 maj på grund av sjukdom hos Axelsson Consult i

Lammhult AB. Den 18 och 20 maj 2021 skickade miljö- och

hälsoskyddskontoret påminnelse om att komma in med uppgifterna. Inga

uppgifter kom in.

Den 21 maj 2021 kommunicerade miljö- och hälsoskyddskontoret via e-post

med JP Stensson och Rudolf Axelsson (Axelsson Consult AB) att vi avsåg att ta

upp ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden med förslag att koppla ett

löpande vite till föreläggandet. De gavs möjlighet att komma in med yttrande

senast den 4 juni 2021. Inget yttrande har inkommit.
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Inför ett planerat tillsynsbesök i november 2020 på fastigheterna Ljungsåsa

2:111, Ljungsåsa 2:239 och Ljungsåsa 2:242 bad miljö- och hälsoskyddskontoret

om uppgifter om borttransporterat farligt avfall. Vi ville vid tillsynsbesöket se

anteckningar och kvitton på borttransport av allt farligt avfall åren 2018-

2020.

Tillsynsbesöket blev framflyttat till den 19 januari 2021 men ställdes in av JP

Stensson på grund av sjukdom. I e-post från JP Stensson den 17 januari 2021

inkom transportdokument och kvitton från borttransport av farligt avfall

2020 gällande avfall från oljeavskiljare, avfallskod 13 05 08*, och 2018 gällande

spillolja, avfallskod 13 02 05*.

Vi bad den 18 januari 2021 på nytt om att få uppgifter om allt farligt avfall

verksamheterna på ovanstående fastigheter, vilket vi i mars påmint om per

epost och i telefonsamtal med JP Stensson. Inga nya uppgifter har inkommit.

I ett ärende från 2017 med diarienummer 2017.1748 har miljö- och

hälsoskyddsnämnden förelagt Fordonskonsult i Lammhult AB om att

inkomma med kvitto från mottagaren för allt farligt avfall som bolaget lämnat

bort under 2016 och 2017. Beslutet överklagades men under ärendets gång

inkom kvitton och dylika uppgifter om borttransporterat farligt avfall från

oljeavskiljare, avfallskod 13 05 08*. Transportdokument och kvitton gällde

dock Axelsson Consult i Lammhult AB.

Motivering
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att i fordonsverksamhet kan

det uppkomma fler typer av farligt avfall än avfall från slam- och

oljeavskiljare. Exempel på farligt avfall som kan uppstå i sådan verksamhet

framgår av den bilagda tabellen.

Vi behöver i vår tillsyn veta vad och hur olika typer av farligt avfall hanteras i

verksamheten samt få uppgifter om borttransporten från er anläggning.

Eftersom det inte är helt klart vilken eller vilka av de tre fastigheterna ni

bedriver verksamhet på behöver vi också veta vilka fastigheter avfallet

kommer ifrån.

Eftersom ni trots upprepade påminnelser inte kommit in med uppgifterna

anser vi det nödvändigt att förena föreläggandet med ett vite som sätts som

löpande och kan begäras utdömt för varje 30-dagarsperiod som ni inte

kommit in med uppgifterna.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Vi fattar beslutet med stöd av 26 kap. 9, 14,21 §§ i miljöbalken (1988:808) och

med hänvisning till avfallsförordningen (2020:614), 6 kap 1,6,7 och 19 §§.

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

nämnden får enligt 21 § förelägga om att de uppgifter som behövs för

tillsynen ska lämnas.

Enligt 6 kap 1 § i avfallsförordningen ska den som producerar farligt avfall i

eller i samband med yrkesmässig verksamhet 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.

Enligt 6 kap 6 och 7 §§ i avfallsförordningen finns det en skyldighet att spara

anteckningar i minst tre år och en skyldighet att ge tillsynsmyndigheten

möjlighet att ta del av dessa. Enligt 6 kap 19 § i samma förordning ska farligt

avfall när det transporteras inom Sverige åtföljas av ett transportdokument.

Motsvarande eller liknande föreskrifter om anteckningar och

transportdokument för farligt avfall finns även i den tidigare

avfallsförordningen 2011:927 som upphävdes i augusti 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31, § 46

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-08-20

Beslut 2021.1310, 2021-03-23 Föreläggande om att komma in med uppgifter

om farligt avfall

Bilagan: Tabell om farligt avfall

Beslutet skickas till
För åtgärd

Axelssons Consult i Lammhult AB

Juridiska ombudet:

JP Stensson
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§ 80 Dnr MIL.2021.3347

Föreläggande om att inkomma med uppgifter om

farligt avfall
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Fordonskonsult i Lammhult AB,

organisationsnummer 556535-2068 med fordonsverksamhet inom en eller

flera av fastigheterna Ljungsåsa 1:2111, 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 verksamheten.

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 avfallsslagen 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

hälsoskyddskontoret.

För handläggning av detta ärende tar vi ut en avgift på 984 kr/timme enligt

beslut kommunfullmäktige 2019-12-17 § 334. Vi skickar faktura separat.

Bakgrund
Den 23 mars 2021 har miljö- och hälsoskyddsnämnden i delegationsbeslut

med diarienummer 2021.1310 förelagt Fordonskonsult i Lammhult AB att

inkomma med samma uppgifter som i detta beslut. Föreläggandet skickades

också till JP Stensson som varit företagets juridiska ombud i bland annat

ärende 2017.1748. Han uppgav genom e-postmeddelande den 31 mars 2021 att

han är företagets ombud även i detta ärende och meddelade då också att han

tagit emot beslutet.

Den 28 april 2021 meddelade JP Stensson att uppgifterna om farligt avfall

skulle komma in i början på nästkommande vecka. Den 3 maj 2021 bad han

om anstånd till den 16 maj på grund av sjukdom hos Fordonskonsult i

Lammhult AB. Den 18 och 20 maj 2021 skickade miljö- och

hälsoskyddskontoret påminnelse om att komma in med uppgifterna. Inga

uppgifter kom in.

Den 21 maj 2021 kommunicerade miljö- och hälsoskyddskontoret via e-post

med JP Stensson och Anders Axelsson (Fordonskonsult) att vi avsåg att ta upp

ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden med förslag att koppla ett
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löpande vite till föreläggandet. De gavs möjlighet att komma in med yttrande

senast den 4 juni 2021. Inget yttrande har inkommit.

Inför ett planerat tillsynsbesök i november 2020 på fastigheterna Ljungsåsa

2:111, Ljungsåsa 2:239 och Ljungsåsa 2:242 bad miljö- och hälsoskyddskontoret

om uppgifter om borttransporterat farligt avfall. Vi ville vid tillsynsbesöket se

anteckningar och kvitton på borttransport av allt farligt avfall åren 2018-

2020.

Tillsynsbesöket blev framflyttat till den 19 januari 2021 men ställdes in av JP

Stensson på grund av sjukdom. I e-post från JP Stensson den 17 januari 2021

inkom transportdokument och kvitton från borttransport av farligt avfall

2020 gällande avfall från oljeavskiljare, avfallskod 13 05 08*, och 2018 gällande

spillolja, avfallskod 13 02 05*.

Vi bad den 18 januari 2021 på nytt om att få uppgifter om allt farligt avfall

verksamheterna på ovanstående fastigheter, vilket vi i mars påmint om per

epost och i telefonsamtal med JP Stensson. Inga nya uppgifter har inkommit.

I ett ärende från 2017 med diarienummer 2017.1748 har miljö- och

hälsoskyddsnämnden förelagt Fordonskonsult i Lammhult AB om att

inkomma med kvitto från mottagaren för allt farligt avfall som bolaget lämnat

bort under 2016 och 2017. Beslutet överklagades men under ärendets gång

inkom kvitton och dylika uppgifter om borttransporterat farligt avfall från

oljeavskiljare, avfallskod 13 05 08*. Transportdokument och kvitton gällde

dock Axelsson Consult i Lammhult AB.

Motivering
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att i fordonsverksamhet kan

det uppkomma fler typer av farligt avfall än avfall från slam- och

oljeavskiljare. Exempel på farligt avfall som kan uppstå i sådan verksamhet

framgår av den bilagda tabellen.

Vi behöver i vår tillsyn veta vad och hur olika typer av farligt avfall hanteras i

verksamheten samt få uppgifter om borttransporten från er anläggning.

Eftersom det inte är helt klart vilken eller vilka av de tre fastigheterna ni

bedriver verksamhet på behöver vi också veta vilka fastigheter avfallet

kommer ifrån.

Eftersom ni trots upprepade påminnelser inte kommit in med uppgifterna

anser vi det nödvändigt att förena föreläggandet med ett vite som sätts som

löpande och kan begäras utdömt för varje 30-dagarsperiod som ni inte

kommit in med uppgifterna.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Vi fattar beslutet med stöd av 26 kap. 9, 14,21 §§ i miljöbalken (1988:808) och

med hänvisning till avfallsförordningen (2020:614), 6 kap 1,6,7 och 19 §§. Miljö-

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

nämnden får enligt 21 § förelägga om att de uppgifter som behövs för

tillsynen ska lämnas.

Enligt 6 kap 1 § i avfallsförordningen ska den som producerar farligt avfall i

eller i samband med yrkesmässig verksamhet 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.

Enligt 6 kap 6 och 7 §§ i avfallsförordningen finns det en skyldighet att spara

anteckningar i minst tre år och en skyldighet att ge tillsynsmyndigheten

möjlighet att ta del av dessa. Enligt 6 kap 19 § i samma förordning ska farligt

avfall när det transporteras inom Sverige åtföljas av ett transportdokument.

Motsvarande eller liknande föreskrifter om anteckningar och

transportdokument för farligt avfall finns även i den tidigare

avfallsförordningen 2011:927 som upphävdes i augusti 2020

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31, § 47

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-08-20

Beslut 2021.1310, 2021-03-23 Föreläggande om att komma in med uppgifter

om farligt avfall.

Bilagan: Tabell om farligt avfall

Beslutet skickas till
För åtgärd:

Fordonskonsult i Lammhult AB

Juridiska ombudet:

JP Stensson
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§ 81 Dnr MIL.2020.5256

Tillsyn vid nedläggning av verksamhet
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen vid

Växjö tingsrätt om utdömande av vite på 5 000 kr mot Växjö Metallhandel AB,

organisationsnummer 556697-2575, med tidigare verksamhet på fastigheten

Torsås 4:88. Detta görs med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämndens

delegationsbeslut daterat 2021-06-22.

Nämnden har förelagt Växjö Metallhandel AB med ett vite om 5000 kronor att

inom en månad från mottagande av beslutet inkomma med följande

uppgifter:

· En sammanställning av allt farligt avfall och övrigt avfall som lämnats

bort i samband med avvecklingen av verksamheten på Torsås 4:88

efter den 30 september 2020. I sammanställningen ska det tydligt vara

angivet avfallsslag, mängder och mottagare av avfallet.

· Kvitton eller motsvarande från mottagaren ska också skickas in.

Verksamhetsutövaren har inte inkommit med ovanstående uppgifter trots

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

hälsoskyddskontoret att föra nämndens talan i ärendet.

Bakgrund
Miljö-och hälsoskyddskontoret genomförde den 17 december 2020 en

inspektion på fastigheten, då det vid tidigare kontakt med

verksamhetsutövaren framkommit att avveckling av verksamheten på

fastigheten pågick. Tömning av lokalerna pågick och det fanns mycket avfall

från verksamheten, vilket lagrades både invändigt och utvändigt. Ett senare

tillsynsbesök genomfördes den 21 december främst för att bedöma behovet

av markundersökning med avseende på föroreningar. Vi kom fram till att det

var tillräckligt att övre marklagret som innehöll avfallsinblandad jord skrapats

bort. Foton av dokumenterat avfall lades som bilaga i inspektionsrapporten

till verksamhetsutövaren och skickades 21 december 2020.

Det gjordes redan från början klart att vi behövde få in en avfallsredovisning

när allt var klart, vilket det också träffades en överenskommelse om.

Verksamhetsutövaren har vid flera tillfällen uppgett att en sådan ska lämnas

till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Då inga uppgifter inkom förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden i

delegationsbeslut den 24 mars 2021 att inom en månad inkomma med

uppgifterna. Verksamhetsutövaren meddelade den 30 april 2021 att beslutet

mottagits.
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Då miljö- och hälsoskyddskontoret trots påminnelser, försök till samtal och

uppmanande att kontakta oss inte fått in redovisningen förelades Växjö

Metallhandel AB på nytt den 22 juni 2021 att inkomma med en

avfallsredovisning, denna gång med ett vite om 5 000 kr. Beslutet anses vara

delgivet verksamhetsutövaren den 11 juli eftersom denne skickade in bilder av

fakturor och betalningspåminnelser från två avfallsföretag den 11 juli och 12

juli. Miljö- och hälsoskyddskontoret har i epostmeddelanden 20 och 22 juli

svarat verksamhetsutövaren att redovisningen inte var tillräcklig och vad som

saknades. Bland annat innehöll redovisningen fakturor för avfall som

borttransporterats redan i september 2020 och som redan lämnats in till

miljö- och hälsoskyddskontoret och inte träffades av föreläggandet. Vidare

framgick inget om borttransport av farligt avfall och elavfall och inte heller

om den bortskrapade jorden. Den tidigare skickade bilagan med foton på

avfall skickades på nytt till verksamhetsutövaren den 22 juli.

Motivering
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren har haft

god tid på sig att skicka in uppgifterna utan att detta skett. Uppgifterna

behövs i tillsynen för att veta att uppkommet avfall inte hanterats på ett

felaktigt sätt utan mottagits hos godkända avfallsmottagare.

Beslutet fattas med stöd av:

- miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut daterat 2021-06-22

- miljöbalken, 26 kap, 9, 14 och 21 §§

- avfallsförordningen, 5 kap. 18 §, 6 kap. 1, 6, 7 och 19 §§

- lag om viten, 4 §

Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag till beslut 2021-08-31, § 48

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-08-20 ·

Inspektionsrapport med fotobilaga efter tillsynsbesök, expedierad 2020-12-

21

Påminnelse per e-post 2021-03-04

Föreläggande om att inkomma med uppgifter, beslutat 2021-03-24

Epostmeddelande om att beslut mottagits 2021-04-30

Föreläggande med vite, beslutat 2021-06-22

Inkommet e-postmeddelande med foton av fakturor (bevis på delgivning), 11

och 12 juli

Inkommet e-postmeddelande 2021-07-20

E-postmeddelande om inkommen redovisning 2021-07-20 och 21-07-22

Beslutet skickas till
För åtgärd

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

För kännedom

Växjö Metallhandel AB, Marklunda 4068, 283 44 Osby
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§ 82 Dnr LIV.2021.3186

Livsmedelssanktionsavgift
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om en sanktionsavgift med en

summa på 75 000 kr för att Kungsgrillen Arabygatan med org.nr 559101-5408

har startat livsmedelsverksamheten Kungsgillen Arabygatan på PRESSAREN

12. Detta utan att först ha gjort en anmälan om registrering av

livsmedelsanläggning.

Avgiften ska betalas efter en särskild betalningsuppmaning till

Kammarkollegiet.

Bakgrund
Efter inkommande klagomål 2021-07-15 genomfördes en kontroll av er

verksamhet den 2021-07-15. Vid besöket framkom att ni har påbörjat en

livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält den till miljö- och

hälsoskyddsnämnden för registrering. Enligt livsmedelslagen och

livsmedelsförordningen är detta förenat med en sanktionsavgift.

Inkommet yttrande

Ni har fått möjlighet att yttra er i ärendet. Verksamhetsutövaren meddelar att

yttrandet skickats in 2021-08-09. Miljö- och hälsokontoret har inte tagit

emot något yttrande vid den tidpunkten och därför sänder verksamheten

yttrandet på nytt till miljö- och hälsokontoret 2021-08-09. I yttrande som

inkom till miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-08-18 beskriver ni att det

skett ett missförstånd i samband med uppstarten.

Vid besöket gällande klagomålet uppger verksamheten att de enbart provade

funktionen av maskiner samt för att se hur det möjligtvis kan gå till när

verksamheten väl skulle starta. Verksamheten meddelar att de varken haft

uppsåt eller varit oaktsamma utan enbart testkört för att upptäcka eventuella

felaktigheter innan öppning. Trots att inget startdatum var planerat för

verksamheten har nu en registrering av livsmedelsverksamheten skickats in

till myndigheten.

Verksamheten anser sig själva ha högt ställda krav gällande skyddsnivån för

människors hälsa samt för konsumenternas intressen när det gäller

livsmedel.

Verksamheten ställer sig även frågande till vilken bevisbörda som krävs för att

undgå saktionsavgift

Motivering
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004

registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att

informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta

kontrollmyndigheten om betydande ändringar.
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Vi fattar beslutet med stöd av 30 a § och 30 b § Livsmedelslagen (2006:804),

39 a-c §§ Livsmedelsförordningen (2006:813) samt artikel 6.2 förordning (EG)

nr 852/2004.

Miljö-och hälsoskyddsinspektören vid aktuellt klagomål anser att

Kungsgrillen Arabygatan påbörjat sin verksamhet innan registreringen

skickats in.

Vid inspektionen 2021-07-15 är det tydligt att det är en livsmedelsverksamhet

som är i drift. Utanför lokalens varumottagning finns en skylt uppsatt. På

skylten står det: ”Godsmottagning Kungsgrillen tel. 0470-711 250”.

Utanför lokalen vid varuintaget/godsmottagningen fanns utrustning till

restaurangkök. Tomma grönsakslådor och tömda livsmedelsförpackningar

stod i högar exempelvis Turkisk Youghurt spannar.

Inne i lokalen var det två personer som arbetade. En person stod och skar

upp tomater, cirka 100 tomater på bänken inne i diskrummet. Den andra

personen stod och skar upp kebabkött från två spett som var på grillning.

Inne i kylen kunde man se att det var många spannar med nedskuren kebab.

På lagret fanns även mycket livsmedel såsom exempelvis läsk och andra

torrvaror.

I lokalen stod en maskin som varit igång, det var socker och smet i maskinen.

I maskinen tillverkades ett bakverk.

Ovanstående livsmedelsverksamhet har påbörjats i en anläggning utan att

först ha anmält den till miljö- och hälsoskyddsnämnden för registrering. Det

finns därför grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39 c §

livsmedelsförordningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att sanktionsavgiften ska beräknas

på företagets hela omsättning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det i ärendet inte framkommit

några omständigheter som enligt 30 b § livs-medelslagen medför att

sanktionsavgift inte ska påföras.

Sanktionsavgiften för att påbörja en verksamhet som inte är registrerad ska

enligt 39 b § och 39 c § andra stycket livsmedelsförordningen bestämmas till

ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen under föregående

räkenskapsår, dock lägst 5000 kronor och högst 75 000 kronor.

Enligt uppgifter från företagsregistret uppgick verksamhetens totala

omsättning under föregående räkenskapsår till 10 985 000 kronor. Det ger en

beräknad sanktionsavgift på 75 000 kr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

beslutar därför med stöd av 30 c § livsmedelslagen samt 39 c § och

livsmedelsförordningen att påföra ovanstående verksamhetsutövare en

sanktionsavgift om 75 000 kr att betalas inom 30 dagar efter det att detta
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beslut har vunnit laga kraft till Kammarkollegiet på kollegiets särskilda

inbetalningshandling.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-08-31, § 49

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-08-20

Fotografi, 2021-07-16

Yttrande från Kungsgrillen

Beslutet skickas till
För kännedom

Kungsgrillen Arabygatan
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§ 83 Dnr ALLM.2021.7

Övriga frågor
Inga övriga frågor föranledde några beslut.
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