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§5

Dnr 2009/0339

Utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC
Utdömande av vite samt nytt föreläggande vid vite
Fastighet:

Berghem 9:3 och 9:11

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö
för utdömande av vite om 75 000 kronor enligt nämndens beslut den
28 augusti 2013, § 142.
Beslutet är fattat med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 och
21 §§ miljöbalken.
2. Nämnden förelägger verksamhetsutövaren vid vite på 150 000 kronor med stöd
av miljöbalken 26 kapitlet 9 och 14 §§ att senast två månader efter beslutet
delgivits inkomma med utredning till nämnden enligt mark- och
miljödomstolens domslut med målnummer M 1331-12, daterad den 25
januari 2013.
Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas,
enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 142 att förelägga
verksamhetsutövaren vid vite på 75 000 kronor att senast tre månader efter
beslutet delgivits inkomma med utredning till nämnden enligt mark- och
miljödomstolens domslut med målnummer M 1331-12.
Verksamhetsutövaren har den 17 december 2013 begärt att få längre tid på sig än
tre månader.
Den 9 januari 2014 begärde verksamhetsutövaren att få anstånd med att lämna
utredning enligt mark- och miljödomstolens domslut. Hur lång tid de ansåg sig
behöva anstånd till preciserades inte.
Verksamhetsutövaren inkom även den 20 januari 2014 med en skrivelse med
information om att utsläppen har begränsats mot tidigare och att placeringen av ett
nytt måleri bestäms under mars 2014. En redovisning enligt domslut kan inte
lämnas innan flytt av måleri påbörjats. Flytt av måleriet beräknas vara slutfört
2014 till början av 2015.
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Yrkanden
Stefan Fredriksson (S) yrkar att nämnden ansöker om utdömande av föreläggande
vid vite samt beslutar om ett nytt föreläggande vid vite.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.
Motivering
En tillsynsmyndighet får meddelar de förelägganden och förbud som behövs i
varje enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.
Enligt samma kapitel 14 § får beslut om förelägganden och förbud förenas med
vite. Nämnden får även besluta om att föreläggande ska gälla omedelbart även om
det överklagas, enligt 26 kapitlet 26 §. Detta beslut blir ett tillägg eftersom
tidigare beslut inte följts.
Upplysningar
För handläggning och tillsyn i ärendet kommer timavgift debiteras för nedlagd
handläggningstid i enlighet med 18 § i ”Taxa för miljö- och byggnämndens
verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av
kommunfullmäktige den 24 februari 2009. Timavgiften är 700 kronor. Faktura
skickas separat.
Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man
överklagar.
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