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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 § 145

2010/2039

Ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande
med vite om uppstädning
Fastighet:

Elinge 8:28

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö
om utdömande av vite på 20 000 kronor samt 5 000 kronor enligt nämndens
beslut i punkt 1 och 2 från den 18 november 2015, § 167.
2.

Miljö- och byggnämnden XXX, vid vite om 40 000 kronor att senast tre
månader efter beslutet delgivits omhänderta avfall, farligt avfall och övrigt
material på Elinge 8:28 enligt nedan och lämna till godkänd mottagare:
 hela och söndriga eternitplattor
 plastdetaljer
 gummidetaljer
 glasflaska
 betongplintar och övriga betongrester
 träavfall
 samt alla övriga främmande föremål för omgivningen.

3.

Nämnden förelägger XXX, vid vite om 5 000 kronor att senast tre månader
efter beslutet delgivits inkomma med en skriftlig redovisning till miljö- och
byggnämnden av vart de olika fraktionerna lämnats. Mottagningskvitto
och/eller eventuella transportdokument som styrker att bortforslandet enligt
punkt 2 utförts ska medfölja redovisningen.

Beslutet är fattat med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 §§
miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Företrädare för bolaget inkom den 5 november 2012 till miljö- och
byggförvaltningen med en anmälan om rivning av byggnader på fastigheten
Elinge 8:28. Den 8 november 2012 meddelade förvaltningen ett beslut med
försiktighetsmått avseende rivningen.
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.
Senast två månader efter rivningens avslut skulle en redovisning inkomma till
förvaltningen med information om vart de olika avfallsfraktionerna lämnats
samt skulle mottagningskvitto eller liknande och eventuella transportdokument
som styrker lämnandet bifogas. Ingen redovisning inkom till förvaltningen.
Förvaltningen gjorde den 27 september 2013 ett platsbesök på fastigheten där
det konstaterades att rivningen var utförd. Visst avfall var kvarlämnat på
fastigheten. Den 23 oktober 2013 beslutade miljö- och byggnämnden ett
föreläggande med vite att fastighetsägaren skulle städa upp avfallsresterna.
Vid ett uppföljande platsbesök kunde det konstateras att uppstädning inte hade
skett. Nämnden ansökte om utdömande av vite den 3 september 2014. Markoch miljödomstolen avslog nämndens ansökan på grund av att förutsättningar
för att döma ut vitet saknades, då nämnden inte visat att företrädaren för bolaget
hade eller har rätt att företräda bolaget. Det var därför inte styrkt om bolaget
hade tagit del av beslutet. Den 18 november 2015 förelade miljö- och
byggnämnden fastighetsägaren med vite om uppstädning. Beslutet skickades
denna gång till inskriven ägare i fastighetsregistret och vann laga kraft den 27
november 2015. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, men som avslog
överklagandet.
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.
Vid uppföljande platsbesök den 15 september 2016 konstaterades att förelagda
åtgärder inte vidtagits.
Förvaltningens bedömning
Uppstädning har inte skett. Ansökan om utdömande av vite bör ske. Ett nytt
föreläggande med vite bör fattas.
Motivering
En verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de
försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten
påverkar människors hälsa eller miljön negativt enligt miljöbalken (MB) 2
kapitlet 3 §.
Tillsynsmyndigheten har enligt MB 26 kapitlet 9 § rätt att meddela de
föreläggande och förbud som behövs.
Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller
är skyldig att göra sig av med enligt MB 15 kapitlet 1 §.
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.
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller
insyn till enligt MB 15 kapitlet 30 §.
Upplysningar
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid enligt
antagen taxa. Timavgiften är 775 kr per hel timme. Faktura skickas separat.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.

Justerandes sign

