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På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
§ 50

Dnr 2012/0856

Upphävande av föreläggande med vite, nedskräpning
Fastighet:

Skeen 3:23 och 3:24

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet om föreläggande med vite från
den 18 juni 2014, § 104.
2. Ärendet avskrivs.
Redogörelse för ärendet
Klagomål har inkommit till miljö- och byggförvaltningen gällande fastigheterna
Skeen 3:23 och 3:24 som upplevs nedskräpade. På fastigheten har avfall förvarats
på ett sådant sätt att det upplevs som nedskräpning. Förvaltningen har vid ett
flertal tillfällen besökt fastigheten. Fotodokumentation finns på uttjänta batterier,
lysrör och färgburkar vilket klassas som farligt avfall, dessutom finns diverse
byggmaterial.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägaren om att vidta åtgärder för att
fastigheten inte ska uppfattas som nedskräpad.
Vid besök på platsen den 26 januari 2015 är avfallet omhändertaget och
fastigheterna bedöms vara uppstädade. Fastighetsägaren har lämnat in skriftlig
redogörelse om hur avfallet har omhändertagits.
Förvaltningens bedömning
Föreläggandet har följts och ska upphävas.
Motivering
Enligt miljöbalken (MB) 15 kapitlet 1 § avses med avfall varje föremål eller ämne
som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
Enligt MB 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har insyn till.
Föreläggande eller förbud, får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt MB 26
kapitel 9 §. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får
inte tillgripas.
Upplysningar
Justerandes signatur
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