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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 144

2014/0825

Upphävande samt nytt föreläggande med vite om
nedskräpning
Fastighet:

Ivla 10:18 och 10:11

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut fattat den 27 januari 2016, § 12.
2. Nämnden förelägger XXX, vid vite om 10 000 kronor att senast åtta
månader efter beslutet delgivits omhänderta och lämna avfall, farligt avfall
och övrigt material på fastigheterna Ivla 10:18 och Ivla 10:11 enligt nedan:
a. Bildäck, impregnerat och målat trä, metallskrot, glas, plastskräp, kyloch frysboxar, och alla övriga för omgivningen främmande föremål på
fastigheterna ska städas upp. Avfallet ska lämnas till återvinningscentral
eller annan godkänd mottagare.
3. Nämnden förelägger XXX, vid vite om 5000 kronor att senast åtta månader
efter beslutet delgivits redovisa genom skriftlig kvittens till miljö- och
byggnämnden att ovanstående åtgärder under punkt 2 utförts.
4. Nämnden förelägger XXX att betala en avgift på 4650 kronor för tillsyn i
ärendet.
Betalning ska ske enligt faktura som kommer att skickas separat.
Beslutet är fattat med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14, 21 §§
miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen fick under 2014 in två anonyma klagomål om
nedskräpning på fastigheterna Ivla 10:11 och Ivla 10:18.
Den 30 mars 2015 besöktes fastigheterna av representanter från miljö- och
byggförvaltningen tillsammans med fastighetsägaren. Förvaltningen kunde då
konstatera att fastigheten var nedskräpad enligt miljöbalken.
Fastighetsägare förelades utan vite i delegationsbeslut daterat den 27 april 2015
om att städa upp på fastigheten.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Vid uppföljande platsbesök konstaterades att en del av avfallet från fastigheten,
bland annat tre bilar var avstädat. På fastigheten finns dock mycket avfall och
farligt avfall kvar.
Fastighetsägaren förelades vid vite av miljö- och byggnämnden den 27 januari
2016 att städa upp fastigheten och att lämna in kvittens på att detta utförts.
Vid uppföljande platsbesök den 19 september 2016 konstaterades att ingen
uppstädning skett.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ansöka om
utdömande av vite samt besluta om ett nytt föreläggande. Förslaget har
kommunicerats med fastighetsägare i brev den 8 september 2016.
Fastighetsägaren kontaktar förvaltningen 12 september 2016 och meddelar att
viss uppstädning har skett.
Vid platsbesök den 15 september 2016 tillsammans med fastighetsägare
konstateras att endast en bil är kvar, fastighetsägaren använder denna vid åska.
Bilbatterier, kärl med spillolja och kemikalier samt kretskort har lämnats till
återvinning. Kvar på fastigheten finns bildäck, metallskrot, glas, plastskräp, kyloch frysboxar samt övriga för omgivningen främmande föremål.
Förvaltningens bedömning
Viss uppstädning av fastigheten har skett. Det mesta av det miljöfarliga avfallet
är omhändertaget. Dock kvarstår annat avfall och fastigheten upplevs
fortfarande som nedskräpad.
Motivering
Nämnden bedömer att fastigheten är nedskräpad.
Enligt miljöbalken 15 kapitel 1 § avses med avfall varje föremål eller ämne som
innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller
insyn till, enligt miljöbalken 15 kapitel 30 §. Med skräp menas bland annat alla
föremål som inte är naturligt förekommande i den miljö de finns i. Det kan vara
fullt användbart gods som ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst
sätt. Vid platsbesöken noterades många föremål som klassas som avfall och
utgör nedskräpning. Uttjänta fordon är avfall och ska omhändertas på ett ur
miljösynpunkt godtagbart vis. Är fordonen inte tömda på miljöfarliga kemikalier
och batterier är fordonen dessutom att klassa som farligt avfall och riskerar att
läcka och förorena miljön.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet 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 följas enligt miljöbalken 26 kapitel 9 §.
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite enligt miljöbalken 26
kapitlet 14 §.
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver en verksamhet att till
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen enligt
miljöbalken 26 kapitlet 21 §.
Upplysningar
Bestämmelser om avfall och avfallets hantering återfinns i avfallsförordning
(2011:927).
Om förvaring av material eller fordon, som inte är att anse som avfall, sker så att
läckage inte kan inträffa och att allmänheten inte har tillträde eller insyn till
platsen kan detta vara godtagbart. Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du
avser att vidta en sådan åtgärd.
Avfall är aldrig tillåtet att elda. Avfall ska lämnas till godkänd mottagare.
Nedskräpning och eldning av avfall är åtalbart. Trämaterial från en rivning eller
liknande är ett avfall som inte får eldas. Endast rent trämaterial får eldas
inomhus i panna om syftet är uppvärmning och om eldningen inte kan medföra
någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Skickas till
Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan
överklagas.
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