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2016-01-20
Plats och tid

Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1
20 januari 2016 kl. 08.00-14.45, ajournering kl. 12.00-14.00

Beslutande

Lennart Petersson (S), ordf.
Marcus Fridlund (S)
Tuomas Waattovaara (S), tj ers.
Ulf Jonsson (S)
Thomas Svensson (C)
Otto Jacobsson (C), tj ers § 2-22
Robert Thorsson (S), tj ers § 1
Gustaf Molin (M), tj ers
Marie Stenmark (M)
Leif Svensson (V)
Carola Kjellgren (W)
Daniel Jonsson (SD), tj ers

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Marcus Fridlund (S)

Justeringens plats och
tid

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 26 januari 2016 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1-22

Thomas Sjöström

Ordförande
Lennart Petersson

Justerande
Marcus Fridlund

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

20 januari 2016

Paragrafer

1-22

Anslaget sätts upp

27 januari 2016

Anslaget tas ned

17 februari 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens arkiv, Lunnargatan

Underskrift
Thomas Sjöström
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Övriga närvarande
Robert Thorsson (S), ersättare § 2-22
Jan Björklund (S), ersättare
Emma Johansson (M), ersättare
Axel Ärlebrant (KD), ersättare
Björn Holgersson (L), ersättare
Ola Karlsson, miljö- och byggnadschef
Carolina Stalebrant, miljöchef
Maria Ström, bygglovchef
Thomas Sjöström, nämndsekreterare
Abood Aboode, bygglovhandläggare, närv. del av § 1
Sofie Brorsson Candia, bygglovhandläggare, närv. del av § 1
Eva Larsson, miljöskyddsinspektör, närv. del av § 1
Susanne Martinsson, miljöskyddsinspektör, närv. del av § 1
Lars Kåremyr, kommunekolog, närv. del av § 1
Mattias Pettersson, miljöinspektör, närv. del av § 1
Bo Essén, förvaltningsjurist och alkoholhandl., närv. del av § 1
Anna Herge, handläggare, närv del av § 1
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Ärendelista 20 januari 2016
§ 1.

Kontoret har ordet

§ 2.

Gunnebo 1:64 - tillbyggnad av kyrka, stödmurar och
fasadändring - bygglov

§ 3.

Fastigheten X - nybyggnad av komplementbyggnad / vedskjul
- startbesked i efterhand

§ 4.

Fastigheten X - nybyggnad av komplementbyggnad / vedskjul
- byggsanktionsavgift

§ 5.

Fastigheten X - nybyggnad av fritidshus samt rivning av
jordkällare och lada - bygglov

§ 6.

Fastigheten X - nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad - bygglov

§ 7.

Lofta-Gröndalen 1:1 - klagomål - anmälan om ovårdad
fastighet - återtagande av vitesföreläggande

§ 8.

Skäran 1 - nybyggnad av miljöhus samt uppsättning av tre
skyltar - bygglov och startbesked

§ 9.

Fastigheten X - nybyggnad av fritidshus - rivning av del av
komplementbyggnad samt befintligt fritidshus - bygglov

§ 10. Skeppet 4 - vitesföreläggande om att genomföra föreläggande
om undersöknings- och saneringsarbeten enligt fastställd dom
i Mark- och miljööverdomstolen 2013-09-25
§ 11. Tången 10 - ansökan om utdömande av löpande vite
§ 12. Fastigheten X - ansökan om strandskyddsdispens uppförande av musteri - yttrande till Länsstyrelsen, ärendenr
526-8265-15
§ 13. Fastigheten X - strandskydd föreläggande - begäran om
anstånd
§ 14. Fastigheten X - yttrande till länsstyrelsen angående
överprövad strandskyddsdispens för bryggor
§ 15. Tångered 2:172 - begäran om prövning av strandskydd vid
mindre vattendrag
Justerandes
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§ 16. Ottinge 1:1 - begäran till länsstyrelsen i ärende rörande
lagakraftvunnet tillstånd att uppföra och driva fyra
vindkraftverk
§ 17. Ansökan om LONA-bidrag för bidragsperiod 2016
§ 18. Kontrollplan för livsmedelskontrollen samt kontroll av tobak,
folköl och vissa receptfria läkemedel
§ 19. Reviderad vägledning till förordning (EU) nr 1169/2011 om
tillhandahållande av livsmedelsinformation - remissyttrande till
Livsmedelsverket, dnr 2015/08832
§ 20. Läggs till handlingarna
§ 21. Beslutslista från delegaten
§ 22. Uppdrag till kontoret
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§1

Kontoret har ordet
Miljö- och byggnadschef Ola Karlsson informerar om
- aktuella ärenden på kontoren
- miljöstipendiet
- rekryteringar
Nämndsekreterare Thomas Sjöström informerar om digitala utskick.
Bygglovchef Maria Ström informerar om en förfrågan från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
Miljöchef Carolina Stalebrant informerar om åtalsanmälningar och
beslut i överklagade ärenden på miljösidan.
Handläggare Anna Herge informerar om arbetet med Enkelt avhjälpta
hinder (EAH). Anna Herge, som tidigare arbetat på kontorets
miljöenhet, kommer att arbeta med enkelt avhjälpta hinder under 2016.
Förvaltningsjurist Bo Essén föredrar månadens tema, förvaltningsjuridik
och myndighetsutövning.
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§2

Gunnebo 1:64 - tillbyggnad av kyrka, stödmurar och
fasadändring - bygglov
Dnr BYGG 2015-939
Ansökan avser bygglov för en större tillbyggnad av Gunnebo kyrka i
syfte att förbättra tillgängligheten och få mer ändamålsenliga lokaler för
församlingsverksamhet och expedition. I samband härmed tillkommer
stödmurar vid den nya entrén mot Veterangatan. Den befintliga
klockstapeln på fastigheten ersätts med ett litet skärmtak med
upphängning av en klocka under.
Tillbyggnaden kommer att utföras med fasader av rött tegel lika befintlig
byggnad och tak med svarta betongpannor.
Aktuell del av fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inom
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas inte av strandskydd
eller några riksintressen.
Fastigheten är upptagen i Kulturminnesvårdsprogram för Västerviks
kommun och ligger inom 136 Gunnebo – Verkebäcks karaktärsområde.
Detta beskriver bruksorten med omgivande bebyggelse.
Gunnebo kyrka byggdes för Gunnebo missionsförsamling på 1960-talet
och har senare övertagits av Svenska kyrkan.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-11 lämnat
förslag till beslut.
Ägare och boende till fastigheterna X fått tillfälle att yttra sig över
tillbyggnaden och har inte anfört någon erinran.
Ägare till [maskat] har framfört att man inte har något att erinra mot
tillbyggnaden men lämnar information [maskat]

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad
av kyrka, stödmurar och fasadändring på fastigheten Gunnebo 1:64,
enligt ansökan.

Justerandes
sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 48 16 (fax)

www.vastervik.se
mbn@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och byggnadsnämnden
2016-01-20

7 (49)

§2
forts
Som kontrollansvarig för åtgärden godtages:
[maskat]
Den kontrollansvarige är certifierad, enligt 10 kap 9 § PBL.
Detta beslut är fattat med stöd av 2, 3, 8 och 9 kap plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.

Motiv till beslut
Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av området enligt 2 kap PBL, hushållningsbestämmelserna
i miljöbalken och kommunens översiktsplan.
Byggnaden bedöms också uppfylla gällande krav i plan- och
bygglagens 2 och 8 kapitel. Tillbyggnaden är utformad och placerad på
ett sätt som bedöms vara lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden. Den bedöms vara en varsam ändring och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen eller inverka
menligt på trafiksäkerheten. Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt
ändamål, ha en god form-, färg och materialverkan samt vara tillgänglig
och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

Upplysningar
Observera! Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och
byggnadsnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd
bifogas, se bilaga.
Sökanden uppmärksammas på att några byggnadsarbeten inte bör
påbörjas förrän beslutet har vunnit laga kraft.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § PBL.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Sökanden uppmärksammas på att registrering av
livsmedelsverksamhet kan krävas, vilket ska göras senast två veckor
före verksamhetsstart.
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§2
forts
Sökanden uppmärksammas även på att installation av bergvärme
kräver anmälan till miljökontoret.
När arbetena är färdigställda ska begärda handlingar och intyg
inlämnas till miljö- och byggnadskontoret för slutbesked.

Avgift
Avgift för bygglov enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige
2011-05-02: 12 723 kronor. Faktura översändes separat.
Avgift för startbesked debiteras separat.

Handlingar som legat till grund för beslutet
Handling
Ansökan
Anmälan om kontrollansv.
Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Sektionsritningar
Markplaneringsritning

Ankomstdatum (enligt kontorets stämpel)
2015-10-16
2015-11-11
2015-11-11
2015-11-11
2015-11-11
2015-11-11
2015-11-11

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Kalmar län, enligt bilagda
underrättelse.

Expedieras till:
Svenska kyrkan södra Tjusts pastorat, Hospitalsgatan 14, 593 33 Västervik
Kontrollansvarig
Bilagor till beslut:
Situationsplan
Planritningar
Fasadritningar
Sektionsritningar
Markplaneringsritning
Upplysning om tekniskt samråd
Tjänsteskrivelse
Underrättelse:
Information om kungörelse i Post och Inrikes
Tidningar skickas per brev till berörda grannar och övriga sakägare
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§3

Fastigheten X – nybyggnad av komplementbyggnad /
vedskjul – startbesked i efterhand
Dnr Bygg 2015-723
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§4

Fastigheten X – nybyggnad av komplementbyggnad /
vedskjul – byggsanktionsavgift
Dnr BYGG 2015-723
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§5

Fastigheten X - nybyggnad av fritidshus samt rivning
av lada och jordkällare - bygglov
Dnr Bygg 2015-758
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§6

Fastigheten X - nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad - bygglov
Dnr Bygg 2015-1016
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§7

Lofta Gröndalen 1:1 - återtagande av
vitesföreläggande MBN § 225/15
Dnr Bygg 2014-667
Fastighetsägaren har, efter att miljö- och byggnadsnämnden 2015-1111 fattat beslut om vitesföreläggande att avstäda en yta om ca 2 700
kvm inom fastigheten Lofta-Gröndalen 1:1 fullföljt de åtgärder som
föreläggandet innebar.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-11 lämnat
förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återta tidigare fattade beslut
gällande vitesföreläggande, MBN 2015-11-11 § 225.
Detta beslut är fattat med stöd av 27 § Förvaltningslagen (1986:223).

Motiv till beslut
Enligt 27 § Förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut om det
kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon
enskild part, om myndigheten finner att ett beslut är uppenbart oriktigt
på grund av nya omständigheter eller av annan anledning.
Miljö- och byggnadsnämnden finner att nya omständigheter framkommit
då fastighetsägaren utfört de åtgärder som vitesföreläggandet enligt
beslut MBN §225/15 gällde.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att beslut om återtagande av
vitesföreläggande i ärendet inte blir till nackdel för någon part och att
beslutet därmed kan omprövas och återkallas.

Upplysningar
Ärendet skickas till lantmäteriets fastighetsinskrivning för information
om att rättelse vidtagits samt för återtagande av inskrivning ur
fastighetsboken gällande vitesföreläggande.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Kalmar län, enligt bilagda
underrättelse.
Expedieras till:

Handelshuset i Hultsfred AB, Ada Rydströms väg 3, 593
92 Västervik
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje
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§8

Skäran 1 – nybyggnad av miljöhus samt uppsättning
av tre skyltar – bygglov och startbesked
Dnr Bygg 2015-875
Ansökt nybyggnad av miljöhus, 36 kvm, samt uppsättning av tre
stycken skyltar strider mot gällande detaljplan vad avser placering på
mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.
Ansökta åtgärder bedöms vara förenliga med detaljplanens syfte och
tillgodose ett angeläget gemensamt behov samt utgöra ett lämpligt
komplement till den användning (bostadsändamål) som har bestämts
enligt detaljplanen, 9 kap 31 c § PBL. Åtgärderna bedöms vara väl
inordnade på fastigheten och inte medföra en betydande olägenhet för
omgivningen eller inverka menligt på trafiksäkerheten.
Förutsättningarna för bygglov bedöms vara uppfyllda och bygglov bör
därmed kunna beviljas, enligt ansökan.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-11 lämnat
förslag till beslut.
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över ansökt nybyggnation
och föreslagen placering på prickad mark. Tre av de boende med
adress [] har framfört erinringar.
Sökanden har fått tillfälle att bemöta inlämnade synpunkter.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
nybyggnad av miljöhus samt uppsättning av tre skyltar på fastigheten
Skäran 1 i Västervik, enligt ansökan.
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan, då byggnaden och
skyltar föreslås en placering på mark som inte får bebyggas, så kallad
prickad mark. Åtgärderna bedöms vara en liten avvikelse som är
förenlig med detaljplanens syfte samt tillgodose ett angeläget
gemensamt behov och utgör ett lämpligt komplement till den
användning som har bestämts i detaljplanen, enligt 9 kap 31 c § PBL.
Detta beslut är fattat med stöd av 2, 8 och 9 kap plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
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Motiv till beslut
Miljö- och byggnadskontoret bedömer att ansökt nybyggnad av
miljöhus samt uppsättning av tre stycken skyltar strider mot gällande
detaljplan vad avser placering på mark som inte får bebyggas.
Gällande detaljplan fastställdes 1957. Enligt planen ska
kvartersmarken användas för bostadsändamål med byggnader upp till
tre våningsplan. Förutom de fyra rektangulära områden inom
fastigheten avsedda för bostadsbebyggelse, har omgärdande mark
markerats med punktprickar, det vill säga mark som inte får bebyggas.
Förutsättningarna för att bygglov ska beviljas för en åtgärd inom ett
område med detaljplan framgår av plan- och bygglagens 9 kap 30 §.
Däribland gäller att åtgärden ska uppfylla kraven i 2 kap 6 § första
stycket 1, 2 kap 9 § och 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL.
Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 PBL ska byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landsskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen samt intresset av en god helhetsverkan.
Av 2 kap 9 § framgår att byggnadsverk ska placeras och utformas på så
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för
människors hälsa och säkerhet eller på annat sätt medför betydande
olägenheter för omgivningen.
Av 8 kap framgår bland annat att ett byggnadsverk ska ha en god form-,
färg- och materialverkan samt vara lämplig för sitt ändamål.
För att bygglov ska beviljas inom ett område som omfattas av
detaljplan krävs även, enligt 9 kap 30 § PBL, att åtgärden inte strider
mot detaljplanen. I det fall åtgärden strider mot detaljplanen får bygglov
ändå beviljas om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts enligt detaljplanen,
9 kap 31 c § PBL.
Miljö- och byggnadskontoret bedömer att ansökt nybyggnad av
miljöhus kan utgöra ett lämpligt komplement till flerbostadshusen.
Befintliga flerbostadshus uppfördes i mitten av 50-talet och vid den
tiden fanns inte samma behov av utrymmen för sortering av
hushållsavfall som vi önskar idag. Gällande detaljplan är från ungefär
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samma tidpunkt som nybyggnationen och vid planläggningen kunde
man inte förutse att behov av denna typ av byggnader skulle uppstå.
Det finns därmed inte utrymme för ytterligare byggnader för
bostadskomplement enligt gällande planbestämmelser. Nybyggnad av
ett miljöhus bedöms därför kunna utgöra ett sådant lämpligt
komplement till den användning som bestämts enligt detaljplanen, det
vill säga ett komplement till befintlig bostadsbebyggelse.
Idag finns ett miljörum med sorteringskärl i källaren på Ekbacksgatan
33 A. I varje trapphus finns sopnedkast. Anledning till att man nu
önskar flytta ut hanteringen av avfall till en separat byggnad är ur
arbetsmiljösynpunkt vid tömning av behållarna samt att utrymmena
idag är för små att de inte räcker till. Befintliga utrymmen uppfyller inte
dagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Anläggningen är utformad och placerad i samråd
mellan bostadsrättsföreningen och Västerviks Miljö & Energi.
Inom fastigheten Skäran 1 finns flera möjliga placeringar av en
miljöstation. Vid placering bör man bland annat beakta att byggnaden
inte ska utgöra en risk för trafiksäkerheten genom skymd sikt och att
den placeras så centralt som möjligt i området för att avståndet inte
ska bli för långt för de boende. Boverkets byggregler rekommenderar
att avståndet till sopsortering inte bör överstiga 50 m mellan
byggnadens entré och utrymmet/anordningen för avfall (BBR 3:422).
Med föreslagen placering blir avståndet mellan entré och miljöhus
mindre än 50 m för fem av de åtta trappuppgångarna. Adress
Ekbacksgatan 33 B har längst väg, ca 80 m. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt bedöms byggnaden inte utgöra ett hinder för
sikten. Angöring sker från Ekbacksgatan. Fordonet måste backa in till
anläggningen vid hämtning, vilket inte är optimalt ur
säkerhetssynpunkt. Sikten bedöms dock vara god vid tillfartsvägen då
det sker utefter en raksträcka på Ekbacksgatan med gott avstånd till
korsningar.
En alternativ placering har föreslagits närmare korsningen
Ekbacksgatan-Arabievägen. Denna placering kan vara mer gynnsam
med hänsyn till lukt och buller, men bedöms direkt olämplig ur
trafiksäkerhetssynpunkt, både för den allmänna trafiken och vid
tömning. Denna placering bedöms därför vara mindre lämpad för ett
miljöhus.
Ett antal boende på fastigheten har i grannehörande framfört en oro för
att lukt från sopsorteringen kan komma in i bostadslägenheterna via
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§8
forts
friskluftsintag i fasad. Enligt Boverkets föreskrifter ska byggnader
utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum
där människor vistas mer än tillfälligt. Luften får inte innehålla
föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller
besvärande lukt, Boverkets byggregler 6:21. Av de befintliga liknande
anläggningarna som finns i kommunen finns inga registrerade
klagomål gällande besvärande lukt från sopsorteringskärl. Miljö- och
byggnadskontoret bedömer att det är rimligt att anta att inte heller
denna anläggning bör medföra en betydande olägenhet. I det fall lukt
skulle uppstå finns det möjlighet att i efterhand kunna vidta åtgärder.
Risk för dålig lukt i inomhusmiljön bedöms i aktuellt fall inte utgöra
hinder för bygglov för ansökt åtgärd.
Boende har även framfört en oro för buller vid tömning av behållare
och då främst vid tömning av glas och metall. I ärenden om bygglov
ska hänsyn tas till människors hälsa och möjligheten att förebygga
buller, 2 kap 5 § PBL. Olägenhet för människors hälsa i fråga om
omgivningsbuller ska förebyggas. Med olägenhet för människors hälsa
avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig, 2 kap 6 a §
PBL. Tömning av aktuella kärl bedöms vara av en tillfällig art som inte
kan ses som en sådan betydande olägenhet som kan påverka
människans hälsa menligt. Tömning av metall kan komma att ske
varannan vecka och tömning av glas högst en gång per månad.
Miljö- och byggnadskontoret bedömer att ansökt nybyggnad av miljöhus
samt uppsättning av skyltar är utformade på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden och att åtgärderna inte bör
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen eller inverka
menligt på trafiksäkerheten. Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt
ändamål och ha en god form-, färg och materialverkan.
Förutsättningarna för bygglov enligt plan- och bygglagens 2 och 8
kapitel bedöms vara uppfyllda.
Sammanfattningsvis bedöms ansökta åtgärder vara förenliga med
detaljplanens syfte och tillgodose ett angeläget gemensamt behov
samt utgöra ett lämpligt komplement till den användning som har
bestämts enligt detaljplanen, 9 kap 31 c § PBL. Förutsättningarna för
bygglov enligt plan- och bygglagens 9 kap bedöms vara uppfyllda och
bygglov bör därför kunna beviljas, enligt ansökan.
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Startbesked
Byggnadsarbetena får påbörjas.
Kontrollansvarig eller tekniskt samråd krävs inte för åtgärden enligt 10
kap 10, 14 §§ PBL.
Med detta startbesked beslutar miljö- och byggnadsnämnden att
1. Utstakning inte krävs för åtgärden.
2. Följande handlingar ska inlämnas som underlag för slutbesked:
-

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
Intygsunderlag bifogas beslut.

-

Relationsritningar plan och fasader (om ändringar utförts).

3. Nedanstående kontrollplan fastställs.

Kontrollplan
-

Anmälan ska göras till Miljö- och byggnadskontoret när
åtgärden påbörjas.

-

Anmälan ska göras till Miljö- och byggnadskontoret när
åtgärden avslutas.

Upplysningar
Sökanden uppmärksammas på att några byggnadsarbeten inte bör
påbörjas förrän beslutet har vunnit laga kraft.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § PBL.
Sökanden uppmärksammas på att vid beräkning av byggnadens
bärande konstruktion ska dimensionerande snölast för området följas.
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör
att gälla.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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Byggnaden får inte tas i bruk förrän miljö- och byggnadsnämnden har
meddelat ett slutbesked, enligt 10 kap 4 § PBL.

Avgift
Avgift för bygglov och startbesked enligt gällande taxa, fastställd av
kommunfullmäktige 2011-05-02: 7 703 kronor. Faktura översändes
separat

Handlingar som legat till grund för beslutet
Handling
Ansökan
Situationsplan
Plan, fasadritningar och sektion miljöhus
Ritning skylt

Ankomstdatum
2015-09-30
2015-10-02
2015-10-01
2015-10-01

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Kalmar län, enligt bilagda
underrättelse.

Expedieras till:

Sökanden Brf. Arabien
Ekbacksgatan 31 B, 593 34 Västervik
Fastighetsägare Brf. Arabien 1 i Västervik, c/o HSB
Sydost, Fiskartorget 1, 593 30 Västervik

Sakägare
Bilagor till beslut:

Situationsplan
Plan, fasadritningar och sektion miljöhus
Ritning skylt
Intygsunderlag för slutanmälan
Tjänsteskrivelse

Underrättelse:

Information om kungörelse i Post och Inrikes Tidningar
skickas per brev till berörda grannar och övriga
sakägare
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§9

Fastigheten X - nybyggnad av fritidshus, rivning av
befintligt fritidshus samt rivning av del av
komplementbyggnad - bygglov
Dnr BYGG 2016-3

Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§ 10

Skeppet 4 - vitesföreläggande om att genomföra
föreläggande om undersöknings- och
saneringsarbeten enligt fastställd dom i Mark- och
miljööverdomstolen 2013-09-25
Dnr 2009-458
Miljö- och byggnadsnämnden förelade i beslut den 30 juni 2011, § 174,
Arbetsmyran i Västervik AB, organisationsnummer 556719-3130, som
fastighetsägare att följa ett antal försiktighetsmått vid undersökningsoch saneringsarbeten på fastigheten Skeppet 4 efter anmälan från
bolaget. Beslutet överklagades och i Mark- och miljööverdomstolens
avgörande den 29 september 2013 fastställdes nämndens
ursprungsbeslut med undantag av punkterna 6, 7 f och 7 g.
Fastighetsägaren upplystes vid ett möte den 12 februari 2013 om att
nämnden hade för avsikt att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen
och att det oavsett det var dags att genomföra undersökningen på
fastigheten. Vid detta möte framförde representanten för
fastighetsägaren att den tidigare konsulten dragit sig ur samarbetet och
att det kunde bli aktuellet med ett annat upplägg på undersökningen.
Diskussioner har därefter förts om genomförandet men något nytt
förslag har inte lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.
Fastighetsägaren har bland annat framfört att han utan framgång sökt
kontakt med grannfastighetens (Skeppet 20) ägare då han anser att det
kan finnas föroreningar även där. Tidigare undersökning antyder en viss
spridning till denna fastighet. Miljö- och byggnadskontoret har varit i
kontakt med förvaltaren Newsec AB) av grannfastigheten, Skeppet 20.
Denna motsätter sig inte att provtagning genomförs på fastigheten för
en eventuell avgränsning av föroreningen där.
Landstinget i Kalmar län har (bland annat beroende på den
konstaterade föroreningen på Skeppet 4), inom ramen för sitt
kontrollprogram för reservvattentäkten på fastigheten Läkaren 9, utfört
flera provtagningar (2014 och 2015) med analyser av halten
tetrakloreten (perkloreten) och dess nedbrytningsprodukter (trikloreten,
1,2-dikloreten och vinylklorid) i flera grundvattenbrunnar inom sin
fastighet. Avsikten med provtagningen har varit att kontrollera om en
eventuell spridning sker från föroreningen på fastigheten Skeppet 4 då
det tidigare påvisats förhöjda halter av nämnda ämnen i den närmast
liggande brunnen. I denna brunn konstaterades nu halter av
tetrakloreten och trikloreten som överstiger Livsmedelsverkets
riktvärden för när dricksvatten ska betraktas som otjänligt.
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Provtagningen visar även på förhöjda halter av nämnda ämnen i
ytterligare en brunn där det tidigare inte har konstaterats föroreningar.
Denna brunn ligger längre bort från Skeppet 4 men närmare
Landstingets uttagsbrunnar för reservattentäkt. Resultatet indikerar en
spridning av föroreningen till följd av pumpningen av vatten på
Landstingets fastighet.
Sammantaget medför ovanstående ett behov av att snarast få klarhet i
föroreningens omfattning, avgränsning och spridningsrisk från källan på
Skeppet 4.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-11 lämnat
förslag till beslut.
Fastighetsägaren har inte beretts möjlighet att lämna synpunkter på
beslutet då det för denne inte har tillkommit några nya fakta i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren är väl
insatt i problematiken och medveten om de åtgärder som behöver
vidtas i enlighet med tidigare fastställt beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Arbetsmyran i
Västervik AB, organisationsnummer 556719-3130, som fastighetsägare
att vid vite om 300 000 kr fullfölja undersökningen enligt gällande beslut
(Miljö- och byggnadsnämnden 30 juni 2011, § 174 och Mark- och
miljööverdomstolen 25 september 2013, mål nr M1527-13) och
rapportera resultatet senast den 31 december 2016.
Om inte undersökningen och rapporteringen enligt ovanstående är
utförd inom angiven tid förenas vitesföreläggandet därefter med ett
löpande vite på 50 000 kr för varje förflutet kvartal, det vill säga den 31
mars 2017, 30 juni 2017, 30 september 2017, 31 december 2017 och
så vidare till dess att föreläggandet om undersökning och rapportering
har uppfyllts.
Beslutet gäller med stöd av 26 kap 26 § miljöbalken omedelbart utan
hinder av överklagande.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken och
10 kap 3 § ( i dess lydelse före 1 augusti 2007) miljöbalken (1998:808)
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samt lag om viten (1985:206) och med hänvisning till 2 kap 2 -5 §§
miljöbalken.

Motiv till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det är hög tid att genomföra
undersökningen av förekomsten och utbredningen av förorening av
klorerade kolväten på fastigheten Skeppet 4. Dels har drygt två år
förflutit sedan föreläggandet fastställdes i Mark- och miljööverdomstolen
dels har undersökningar som genomförts under 2014 och 2015 på
Landstingets fastighet Läkaren 9 påvisat en spridning av föroreningen
inom denna fastighet vid pumpning ur uttagsbrunnarna till Landstingets
reservvattentäkt.
Redan 1996 konstaterades föroreningen på Skeppet 4 vid en
sticksprovskontroll. Detta ledde så småningom fram till en statligt
finansierad undersökning av förekomsten av klorerade kolväten på flera
platser i Västervik under 2007 vilket resulterade i rapporten Förstudie
av klorerade kolväten i grundvattnet under delar av Västerviks stad
(Västerviks kommun 2009-03-19).
Objektet f d Westerviks ångtvätt är i MIFO klassat som riskklass 2 bland
annat på grund av föroreningens mycket höga farlighet. Riskklass 2
innebär stor risk och kräver utförligare undersökningar innan en
bedömning utifrån den totala mängden förorening och risken för
spridning kan avgöra behovet av åtgärder.
Klorerade kolvätens speciella egenskaper medför bland annat att de i fri
fas ofta tränger ned djupt i grundvattenzonen. I den tidigare nämnda
undersökningen 2007 konstaterades klorerade kolväten i grundvattnet
på Skeppet 4 på 10 m djup. De högsta halterna uppmättes i två
grundvattenrör på 2,5 respektive 4 m djup.
Eftersom klorerade kolväten endast i mindre omfattning binder till fast
material förekommer de främst (om inte i fri fas) i löst form i
grundvattnet eller som porgas i jorden. Nedbrytningen av klorerade
kolväten i mark sker vanligtvis långsamt vilket i detta fall framgår tydligt
av den procentuella andelen perkloreten i förhållande
nedbrytningsprodukterna. Vid undersökningen 2007 på Skeppet 4
förekom alltjämt 70 till 98 % som perkloreten trots att det då var omkring
20 år sedan verksamheten med kemtvätt upphörde.
Genom att studera fördelningen mellan perkloreten och dess
nedbrytningsprodukter vid de olika borrhålen i Västerviks stad
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konstaterade man att föroreningen på Skeppet 4 är den rimliga källan
till föroreningen i grundvattnet på Läkaren 9.
Adressaten
Arbetsmyran i Västervik AB, organisationsnummer 556719-3130, är
fastighetsägare till Skeppet 4. Bolaget förvärvade fastigheten den 1
oktober 2009 och har därmed ett fastighetsägaransvar för föroreningen
enligt 10 kapitlet, 3 § miljöbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Genom de undersökningar som gjorts och den ovan nämnda rapporten
var det vid förvärvet känt att fastigheten var förorenad.
Vitesföreläggandet
Efter fastställelse i Mark- och miljööverdomstolen gäller miljö- och
byggnads-nämndens ursprungsbeslut med undantag av punkterna 6, 7
f och 7g. Bolaget har trots upprepade möten och diskussioner i frågan
inte vidtagit åtgärder för att efterleva beslutet. De undersökningar som
Landstinget genomfört 2014 och 2015 visar på allvaret och behovet av
att snarast genomföra de tidigare förelagda undersökningarna för att
komma vidare med avgränsning av föroreningen och en bedömning av
lämpliga åtgärder för att förhindra eller minska fortsatt spridning från
fastigheten. I annat fall kan Landstingets möjlighet till reservvattentäkt
äventyras.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer därför att det är motiverat att
förelägga vid vite och fastslå en tidpunkt när resultatet av
undersökningen ska redovisas.
Vitesbeloppet
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att 300 000 kr är ett rimligt
vitesbelopp utifrån omfattningen av den undersökning som ska
genomföras och behovet av att arbetet utförs snarast.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att beloppet för löpande vite om
50 000 kr är rimligt och att det beroende på undersökningen som ska
utföras är rimligt att perioden för detta är ett kvartal. För tydlighetens
skull och då beslutet gäller omedelbart har aktuella datum för löpande
vite förtydligats.
Genomförandetiden
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det utifrån att underlaget för
undersökningen redan är framtaget inte finns något hinder för att
upphandla undersökningen och genomföra den samt rapportera
resultatet senast den 31 december 2016. Bolaget har även haft god tid
på sig att komma in med ett modifierat förslag till undersökning sedan
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domen fastställdes den 29 september 2013 och får därmed anses ha
försuttit denna möjlighet.
Verkställighet
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att beslutet ska gälla
omedelbart utan hinder av överklagande utifrån att det finns ett gällande
beslut som vunnit laga kraft som fastighetsägaren genom sitt agerande
har förhalat genomförandet av. Föroreningens farlighet, dess speciella
egenskaper och det faktum att Landstingets pumpning av grundvatten
medfört en spridning av föroreningen leder till att undersökningen
snarast behöver genomföras utan fördröjning av ytterligare
överklaganden.

Upplysningar
Det gällande föreläggandet efter överprövning lyder enligt följande:
”Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Arbetsmyran i Västervik
AB, org nr 556719-3130, att följa följande försiktighetsmått vid
undersöknings- och saneringsarbeten på fastigheten Skeppet 4:
1. Verksamheten ska drivas i överensstämmelse med vad som
angivits i anmälan om inget annat framgår av punkterna
nedan.
2. Oberoende konsult med god kännedom om de aktuella
föroreningarna och dess egenskaper ska vara närvarande vid
samtliga schaktningar och undersökningar på fastigheten,
dokumentera arbetet samt sammanställa rapport. Den
oberoende konsulten ska även vara certifierad för jord- och
grundvattenprovtagning enligt NT Envir 008 eller med godkänt
resultat genomgått Svenska Geotekniska Föreningens
utbildning i miljötekniska markundersökningar, del 1 och del 2.
3. Tidplan för undersökningarna samt namn och kontaktuppgifter
till den oberoende konsulten ska inges till miljö- och
byggnadskontoret i god tid innan undersökningar eller
schaktning påbörjas på fastigheten.
4. Schaktning eller grävning får inte ske under grundvattenytan.
Grundvattenytans läge ska mätas upp i befintliga
grundvattenrör innan grävning påbörjas. Mätresultatet ska
dokumenteras.
5. Platserna för provgropsgrävning ska väljas utifrån resultaten
av porluftsundersökningarna.
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6. Dokumentation och rapport över genomförda undersökningar
och eventuella saneringsåtgärder ska lämnas till miljö- och
byggnadsnämnden. Rapporten ska bland annat innehålla
följande:
a.
Beskrivning av utförda åtgärder
b.
Resultat av kontroller och provtagningar
c.
Professionellt utlåtande om resultaten
d.
Bedömning av om källterm har lokaliserats och
avgränsats
e.
Bedömning av förutsättningar för spridning av
föroreningar från fastigheten”
Beslutet fattades med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 §§ och med
hänvisning till 2 kap 2-5 §§ miljöbalken (1998:808).
Miljö- och byggnadsnämnden vill även erinra om reglerna i
avfallsförordningen (2011:927) avseende hantering och
dokumentation av avfall.
Tidsavgift kommer (liksom hittills) att tas ut för tillsyn i detta ärende
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, 2014-12-15, § 44.
Fakturering sker när ärendet avslutas eller årsvis om det löper
över flera år

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Tjänsteskrivelse
Dom i Mål M 1527-13
(inkl. underliggande beslut)

Ankomst-/ upprättandedatum
2016-01-11
2013-09-25

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Kalmar län, se bifogad
skrivelse om hur man går till väga.

Expedieras till:
Arbetsmyran AB, Ada Ryströms väg 3, 593 92 VÄSTERVIK (Rek + MB)
Förvaltaren Skeppet 20
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§ 11

Tången 10 - ansökan om utdömande av löpande vite
Dnr 2012-726
Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt Lyft & Transport i
Västervik om avstädning av fastigheten Tången 10. Beslutet är
förenat med ett vite på 200 000 kr som innebär att fastigheten ska
städas av inom 90 dagar. Därefter träder ett löpande vite på
20 000 kr in för varje förfluten 30-dagarsperiod till dess att
avstädningen är klar.
Fastigheten skulle ha varit avstädad den 3 oktober 2014. Vid
återkommande besök har det konstaterats att avstädning inte skett
inom förelagd tid.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-11 lämnat
förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ansöker om att Mark- och
miljödomstolen dömer ut totalt 60 000 kr i löpande viten för Lyft &
Transport i Västervik AB (org nr 556779-7146). Detta med
anledning att bolaget inte följt punkt A 1 i nämndens beslut § 143
daterat 2013-05-15. Ansökan berör följande tre förflutna 30dagarsperioder:


28 september till 27 oktober 2015 (20 000 kr, 13:e
förflutna perioden för löpande vite).



28 oktober till 26 november 2015 (20 000 kr, 14:e förflutna
perioden för löpande vite).



27 november till 26 december 2015 (20 000 kr, 15:e
förflutna perioden för löpande vite).

Begäran om utdömande av vite ska inlämnas till Mark- och
miljödomstolen enligt
3 kap 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Motiv till beslut
Miljö- och byggnadskontoret har besökt fastigheten för kontroll av
städning vid följande tillfällen: 29 oktober, 27 november och 29
december. Vid besöken kunde det konstateras att avstädningen
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§ 11
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inte var slutförd. En stor mängd avfall finns kvar. Vilket innebär att
bolaget inte har fullgjort förelagt åtagande.
Den trettonde 30-dagarsperioden för det löpande vitet startade
2015-09-28 och pågick till 2015-10-27. Den fjortonde perioden för
löpande vite startade 2015-10-28 och pågick till 2015-11-26. Den
femtonde perioden för löpande vite startade 2015-11-27 och
pågick till 2015-12-26. Denna ansökan om utdömande av löpande
vite gäller för de tre ovan nämnda förflutna 30-dagarsperioderna.

Upplysningar


Nämnden har tidigare skickat in fem ansökningar till
domstolen om utdömande av vite i ärendet. Domstolen har
hittills dömt ut 360 000 kr i viten som förpliktar bolaget att
betala detta till staten.



För mer bakgrund hänvisar nämnden till tidigare inlämnade
handlingar i ärendet; domstolens mål nr M 4772-14, M 63115, M 1614-15 och M 2582-15.

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Ankomst-/ upprättandedatum
Tjänsteskrivelse
2016-01-11
Dom överklagande, Miljödomstolen
2014-06-13
Beslut överklagande, Länsstyrelsen Kalmar
2013-09-06
Beslut om avstädning och förbud § 143
2013-05-15

Expedieras till:
Mark- och miljödomstolen i Växjö, mmd.vaxjo@dom.se.
Bilagor till beslut:
Besöksanteckning inkl foton; 2015-10-29, 2015-11-27, 2015-12-29
Beslut om avstädning och förbud § 143, 2013-05-15 (dnr 2012-726)
Beslut om stämningsmannadelgivning (2013-06-04) inkl stämpel
delgivning
Delgivningskvitto Länsstyrelsen (inkom mob 2014-12-16)
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§ 12

Fastigheten X – ansökan om strandskyddsdispens –
uppförande av byggnad för musteri – yttrande till
Länsstyrelsen, ärendenr 526-8265-2015
Dnr 2015-1809
Ansökan avser dispens för uppförande av en ny byggnad avsedd för
mustning av äpplen. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 11
november dispens för byggnaden. Länsstyrelsen beslutade den 8
december att överpröva nämndens dispensbeslut. Nämnden har
möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens beslut.

Yttrande
Ordförandeberedningen har i beredningsförslag 2016-01-13 lämnat
förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt nedan:
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller de i dispensbeslutet angivna
särskilda skälen och stödjer den motivering som sökanden anfört både i
ansökan och i skrivelse med synpunkter på tjänsteskrivelsen.
Nämnden anser vidare att Länsstyrelsen bör hålla syn på plats innan
beslut fattas i ärendet.

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Beredningsförslag
Lst beslut om överprövning

Ankomst-/ upprättandedatum
2016-01-13
2015-12-09

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län, 593 80 Kalmar
Bilagor till beslut:
Sökandens skrivelse (2015-11-09) med synpunkter på tjänsteskrivelsen
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§ 13

Fastigheten X – ändring av beslut om avslag och
föreläggande om rivning MBN § 253/15
Dnr 2015-1841
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§ 14

Fastigheten X – yttrande till länsstyrelsen angående
överprövad strandskyddsdispens för bryggor
Dnr 2015-1200
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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§ 15

Tångered 2:172 - begäran om prövning av
strandskydd vid mindre vattendrag
Dnr 2015-1881
Länsstyrelsen har genom Miljöbalken 7 kap. 18 § 2 pt möjlighet att
pröva och eventuellt upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och
vattendrag om området betydelse för att tillgodose strandskyddets syfte
är litet.
Miljö- och byggnadskontoret bedömer att Landbäcken i dess sträckning
i gräns mot Tångered 2:172 . Nämnden begär att länsstyrelsen prövar
huruvida strandskydd behövs på den västra sidan av Landbäcken inom
fastigheten Tångered 2:172 (Loftahammars golfbana).

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-12 lämnat
förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden begär att Länsstyrelsen i Kalmar län
utreder behovet av strandskydd på den västra sidan av Landbäcken där
den rinner i gräns mot Tångered 2:172 (Loftahammars golfbana).

Motiv till beslut
Från 1 september 2014 har länsstyrelsen haft möjlighet att, i det
enskilda fallet, upphäva strandskyddet vid sjöar mindre än ett hektar
samt vattendrag smalare än 2 meter. Efter lagändringen tillskrev Miljöoch byggnadskontoret länsstyrelsen med frågan hur man planerade att
arbeta med de nya verktygen. Länsstyrelsen har i skrivelse daterad
2014-11-02 (länsstyrelsens ärende 551-6855-14) svarat att man
kommer att genomföra dylika prövningar när någon begär det. Såvitt
Miljö- och byggnadskontoret känner till har hittills inga prövningar
genomförts i länet.
Miljö- och byggnadskontoret bedömer att rättsläget är oklart gällande
vilket mandat länsstyrelsen har, eller anser sig ha, när det kommer till
strandskydd vid de mindre vattenförekomsterna. Vidare bedömer
kontoret att förståelsen för strandskyddet kring just de här mindre
vattenförekomsterna är begränsad hos allmänheten. Kontoret bedömer
att det är viktigt att de verktyg som lagstiftaren skapar också används
eftersom lagstiftningens tillämpning annars riskerar att avvika från
lagstiftarens intention.
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Landbäcken utgör sjön Frisksjöns utlopp till Vivassen och vidare till
Östersjön. Bäcken rinner i den översta delen av sin sträckning genom
skogsmark, därefter över jordbruksmark vidare ner mot Vivassen och
Loftahammars samhälle. I den nedre delen av sträckningen utgör
bäcken gräns mot Loftahammars golfbana (Tångered 2:172). Miljö- och
byggnadskontoret ifrågasätter behovet av strandskydd inom golfbanans
område. Det är fråga om en hårt styrd miljö som är av liten betydelse för
både djur- och växtlivet. Golfbanan är populär och viktig för orten
Loftahammar samtidigt som strandskyddet endast i lite utsträckning
bedöms bidra till upprätthållandet av lagstiftningens syfte inom banans
område.
Miljö- och byggnadskontoret bedömer att en fullständigt eller delvis
upphävande av strandkyddet på den västra sidan av landbäcken där
den gränsar mot golfbanan skulle kunna underlätta föreningens
möjligheter att utveckla sin verksamhet utan att de syften som
strandskyddet har skadas.
Kontoret att det är viktigt att länsstyrelsen genomför prövningar med
hjälp av de verktyg som lagstiftaren har skapat så att Västerviks
kommun, som dispensgivande myndighet och också tillsynsmyndighet
får klarlagt vilken tyngd strandskyddet ska ges vid den här typen av
vattenförekomster.

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 80 Västervik
Loftahammars Golfklubb, Guldknappsvägen 6, 590 95 Loftahammar
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§ 16

Ottinge 1:1 - begäran till länsstyrelsen i ärende
rörande lagakraftvunnet tillstånd att uppföra och
driva fyra vindkraftsverk
Dnr 2014-591
Dnr 2014-414
Eolus Vind AB har sökt och fått tillstånd att uppföra och driva fyra
vindkraftsverk inom projektet ”Tindered-Ottinge”. Efter juridisk
omprövning har bolaget under hösten 2015 fått förlängd
igångsättningstid, enligt nu gällande beslut ska samtliga verk vara
uppförda och driftsatta senast 2017-02-16.
Miljö- och byggnadskontoret mottog 2014 två skrivelser från dels
Projekt Havsörn, SOF och Tjust fågelklubb och dels från ett antal
privatpersoner boende vid Syrsan. Båda skrivelserna syftar till att Miljöoch byggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöfarlig
verksamhet ska begära att länsstyrelsen omprövar bolagets tillstånd att
bygga vindkraftverk på den aktuella platsen.
Miljö- och byggnadskontoret har valt att avvakta handläggning av
begäran till dess att frågan kring igångsättningstiden var avgjord. Dock
bedömer kontoret att vissa av de inkomna uppgifterna är av sådan
principiell betydelse att en begäran om omprövning bör lämnas till
länsstyrelsen.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-12 lämnat
förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden begär, med stöd av Miljöbalken 24 kap. 5
§ 6 pt., att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län
(MPD) prövar om nyetableringen av en havsörnshäckning är av sådan
betydelse att en omprövning av ett lagakraftsvunnet tillstånd är lämplig.
Samt att MPD också genomför en sådan omprövning om det finnes
lämpligt.
Nämnden yrkar också att MPD justerar den reglerade
igångsättningstiden efter sin handläggning i ärendet så att föreliggande
process inte ytterligare belastar tillståndsinnehavaren.
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Ärendebeskrivning och motiv till beslut
Eolus Vind AB ansökte under 2009 om ett frivilligt tillstånd att uppföra
och driva fyra vindkraftverk på fastigheterna Ottinge 1:1 och Tindered
3:1 i Västerviks kommun. Bolaget fick tillstånd av
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län i beslut
daterat 2010-10-15. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen
vid Växjö Tingsrätt bland annat på grund av förekomsten av berguv i
området. Tingsrätten avslog överklagandena vilket i sin tur sedan
överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.
Mark- och miljööverdomstolen meddelade i protokoll daterat 2012-0216 att man inte meddelar prövningstillstånd och att underinstansens
dom därmed står fast. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen är
högsta instans för den här typen av prövningar och dess beslut inte kan
överklagas vann tillståndet laga kraft i och med det nekade
prövningstillståndet.
Miljö- och byggnadskontoret har 2014-02-24 och 2014-03-24 mottagit
två separata skrivelser med huvudsakligen samma innebörd. Den första
är inskickad av fyra privatpersoner (Sörling m.fl.) medan den andra är
gemensamt inskickad av Sveriges Ornitologiska Förening, Tjust
Fågelklubb och Projekt Havsörn (SOF m.fl.).
Sörling m.fl. anför i huvudsak uppgifter som uppges komma från
Projekt Havsörn, dessa kommenteras inte vidare här eftersom Projekt
Havsörn själva inkommit med en skrivelse vilken till vissa delar
motsäger Sörlings uppgifter.
Sörling m.fl. anför också att havsörnspopulationen kring Syrsan är stor
och att boende kring Syrsan dagligen iakttar havsörn i området. Bland
annat anför man att en grupp på mellan tio och femton havsörnar
årligen ses fiska id som gått upp för att leka i Bredvassaån som mynnar
vid Snörum.
Vidare hänvisar man också till att Energimyndigheten ska ha klassat
området kring Syrsan som olämpligt för vindkraft. Efter diskussion på
telefon verkar det vara en tolkning av att Energimyndigheten inte pekat
ut området kring Syrsan som riksintresse för vindbruk.
Huvudsakligen yrkar man att Miljö- och byggnadsnämnden i egenskap
av tillsynsmyndighet för vindkraft i Västerviks kommun ska begära att
länsstyrelsen omprövar det givna tillståndet med hänvisning, i första
hand, till Miljöbalken 24 kap. 3 § 1 pt. vilken innebär att man anser att
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bolaget antingen lämnat felaktiga uppgifter i tillståndsansökan eller att
man underlåtit att lämna uppgifter av betydelse.
I andra hand yrkar man på att Miljö- och byggnadsnämnden ska begära
omprövning med stöd av Miljöbalken 24 kap. 3 § 3 pt. vilken är
tillämpbar om det till följd av verksamheten uppkommit någon olägenhet
av väsentlig betydelse som inte kunde förutses i ansökningsskedet.
SOF m.fl. hänvisar till de åtaganden i Sverige tagit på sig genom
medlemskapet i den Europeiska Unionen främst i form av fågeldirektivet
(2009/147/EG vilket har ersatt det tidigare 79/409/EEG vilket hänvisas
till i skrivelsen). Vidare anförs att naturmiljön i tillståndsområdet
förändrats då ett havsörnspar flyttat in på ca 1,5 km avstånd från det
närmaste verket. Enligt vad som framförs i skrivelsen är det oklart om
boet var bebott eller inte under tillståndsprocessen.
Vidare pekar man på att enligt SOFs egen vindkraftspolicy ska
skyddsavståndet vid en bekräftad havsörnshäckning inte understiga 3
km men att zonens i det enskilda fallet kan behöva utökas beroende på
örnarnas rörelsemönster.
Vidare anför man att ny forskning visat att även berguv rör sig över
större områden än vad som tidigare var känt. I det befintligt tillståndet är
avståndet mellan häckande berguv och det närmaste verket ca 1200 m.
I skrivelsen hänvisas också till ett antal rättsfall där frågan om drivande
av vindkraftverk kan anses utgöra avsiktligt dödande av fridlysta fåglar
eller annan störning av sådan grad att artskyddsförordningens 4 § är
tillämpbar. I samtliga fall har domstolarna funnit att vindkraft kan utgöra
en sådan störning att artskyddsförordningen inträder.
Slutligen anför man även att man inte anser att ett tillräckligt underlag
för lokaliseringsprövningen enligt Miljöbalken 2 kap. 6 § har
presenterats under tillståndsprocessen.

Kontorets bedömning och yttrande
Enligt kontorets bedömning är det klarlagt att det Eolus Vind AB idag
har ett lagakraftsvunnet tillstånd att uppföra och driva fyra vindkraftverk
på fastigheterna Tindered 3:1 och Ottinge 1:1. Tillstånd vann laga kraft
genom Mark- och miljööverdomstolens protokoll daterat 2012-02-16.
Vidare kan kontoret konstatera att tillståndet inte tagits i anspråk i
någon del då endast en vindmätningsmast hittills uppförts i området.
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Enligt rättspraxis är ett lagakraftsvunnet tillstånd att driva miljöfarlig
verksamhet ett mycket tungt dokument. Ett tillstånd finns för att ge en
verksamhetsutövare ett tydligt ramverk för vad som gäller för dennes
verksamhet inom den tidshorisont som tillståndsbeslutet anger. Att
begära omprövning av ett givet tillstånd är inte något som ska eller kan
göras lättvindigt.
Vindkraften är speciell då den till skillnad från många andra miljöfarliga
verksamheter ofta byggs och drivs i ren naturmark. Detta betyder att
naturen har stor påverkan på utgången i en tillståndsprövning.
I det aktuella fallet bedömer kontoret inte att någon fakta som fanns
med i den ursprungliga tillståndsprövningen kan ligga till grund för en
begäran om omprövning av tillståndet. Detta betyder att avståndet till
berguvshäckningen redan är prövad och således inte kan eller ska
prövas igen i det här skedet. Den här bedömningen gäller oaktat ny
forskning kring berguvens rörelser.
När det gäller havsörn är frågan mer komplicerad. Det framgår klart ur
handlingarna från tillståndsansökan att den havsörnshäckning på ca 1,5
km från vindkraftsparken som nu är aktuell inte var känd under
ansökningsprocessen. Såvitt miljö- och byggnadskontoret kan bedöma
verkar hela projektets påverkan på havsörnspopulationen i området
baseras på information från Projekt Havsörn som lämnats ut till
konsulten DGE Mark- och Miljö av Miljö- och byggnadskontoret. Utifrån
handlingarna kan det inte utläsas att någon faktisk örninventering
utförts inom etableringsområdet.
Enligt miljö- och byggnadskontorets bedömning är det troligt att
havsörnshäckningen när parken är att betrakta som en nyetablering
som inte fanns vid tiden för tillståndsprocessen. Således är det inte
skäligt att driva en begäran om omprövning med stöd av Miljöbalken 24
kap. 3 § 1 pt. vilken innebär att bolaget skulle ha undanhållit eller
lämnat felaktig information under tillståndsprocessen. Detta styrks
också av att länsstyrelsen godkänt det underlag som presenterats i
ärendet.
Eftersom vindkraftverken inte heller är byggda bedöms inte heller 24
kap. 3 § 3 pt vara tillämpbar eftersom en verksamhet som inte startat
inte kan anses har förorsakat några oförutsedda effekter på närmiljön.
Således faller Sörling m.fl. krav på omprövning av tillståndet.
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När det gäller kraven från SOF m.fl. bedömer miljö- och
byggnadskontoret att dessa har en annan tyngd. Man har visat att
naturmiljön har förändrats väsentligt i verksamhetsområdet i och med
den nyetablerade havsörnshäckningen. Man har också genom rättsfall
påvisat att drift av vindkraftverk kan anses vara en sådan störning att
artskyddsförordningens 4 § är tillämpbar.
I tillståndsbeslutet hänvisas till vilka bestämmelser (i urval) som legat till
grund för beslutet. I den uppräkningen saknas artskyddsförordningen
helt. Vidare redovisas miljöprövningsdelegationens ställningstagande till
naturvärdena under avsnittet ”Bedömning” underavsnitt ”Natur”. Här
redovisas avstånden till berguvshäckningen men ingenting nämns om
havsörn, det finns heller inga villkor i beslutet förknippade med havsörn.
Enligt miljö- och byggnadskontorets bedömning innebär ovanstående
att påverkan på havsörnshäckningen inte har prövats under
tillståndsprocessen och således utgör ny information som skulle kunna
ligga till grund för en begäran om omprövning av tillståndet.
Frågan blir då vilken tyngd en nytillkommen havsörnshäckning ska
anses ha. Havsörnen är upptagen i bilaga 1 till EUs fågeldirektiv och
markerad med B i bilaga 1 till den svenska artskyddsförordningen.
Markeringen B betyder att: ”Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och
habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden
behöver utses.”. Vidare är havsörnen upptagen i den svenska rödlistan
och där klassad som Nära Hotad (NT). Detta betyder att havsörnen dels
är hotad och dels att det finns ett stort intresse av att bevara den.
Eftersom Mark- och miljödomstolen dessutom i mål M 2682-11
konstaterat att förekomsten av häckande havsörn kan utgöra grund för
att förbjuda en vindkraftspark med stöd av artskyddsförordningens 4 §
måste det juridiska skyddet för havsörn som art betraktas som högt.
Enligt miljö- och byggnadskontorets bedömning är en ny
havsörnshäckning en väsentlig förändring i miljön, särskilt då eftersom
tillståndet att uppföra och driva vindkraftverk inte tagits i anspråk i
någon del. Miljö- och byggnadskontoret råder Miljö- och
byggnadsnämnden att begära att länsstyrelsen i Kalmar län först ska
pröva om häckningen kan utgöra grund för en omprövning av ett
lagakraftsvunnet tillståndsbeslut och sedan också göra omprövningen
om det finnes lämpligt.
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Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Skrivelse, Sörling m. fl.
Skrivelse, SOF m.fl.
Tjänsteskrivelse

Ankomst-/ upprättande
2014-02-24
2014-03-24
2016-01-12

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöprövningsdelegationen, 391 86 Kalmar
Eolus Vind AB,Box 95, 281 21 Hässleholm
Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga
Projekt Havsörn
Tjust Fågelklubb
Sakägare
Bilagor till beslut:
Skrivelse från SOF m.fl.
Skrivelse från Sörling m.fl.
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Ansökan om LONA-bidrag för bidragsperiod 2016
Dnr 2016-99
LONA, den lokala naturvårdssatsningen, är ett statligt
bidragsinstrument för naturvårdsinsatser. Ett av grundkraven i systemet
är att en kommun står bakom ansökan men man ser gärna att projekten
görs i samarbete med andra aktörer. Västerviks kommun har ansökt
om, och fått bidrag i systemet varje år sedan det instiftades. Många
tidigare projekt har genomförts i samarbete med Naturum,
Naturskyddsföreningen i Tjust och Tjust fågelklubb.
I årets omgång finns det tre projektförslag där ett kommer från Naturum,
ett är ett rent Naturskyddsföreningsprojekt och ett är ett tätt samarbete
mellan Naturskyddsföreningen och Västerviks kommun.
Totalt har projekten en sammanlagd budget på 1 075 000 kr, av detta är
515 000 kr kostnader för vilka bidrag söks och 560 000 kr andra former
av finansiering, främst i form av ideell tid och eget arbete men också en
betydande kontant satsning från VMEAB (250 000 kr)
Miljö- och byggnadsnämndens insats i projekten är totalt 80 000 kr i
eget arbete fördelat över en treårsperiod.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-19 lämnat
förslag till beslut.

Yrkande
Ordförande Lennart Petersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom projektförslagen och
godkänner att ansökan lämnas in i enlighet med dessa förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna att Miljö- och
byggnadskontoret lägger arbetstid i projekten i enlighet med
projektbudgetarna.

Motiv till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden är Västerviks kommuns naturvårdsorgan.
Det ankommer på nämnden att bevaka och driva naturvårdsfrågor både
på eget initiativ och i sin myndighetsutövning.
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Historiskt har nämnden använt LONA-verktyget för att hjälpa och stötta
externa aktörer med stark drivkraft och goda idéer vilket också
genererat många positiva resultat både i form av viktiga data
artförekomster men också i form av kunskapsspridning gentemot
allmänheten, skolelever och specifika intressegrupper.
I år har nämnden mottagit tre projektförslag som bedömts vara
genomförbara på ett bra sätt. Dessa presenteras nedan i
prioritetsordning med det viktigaste projektet först:
Vattnet i våra liv
Projektet kommer huvudsakligen drivas av Naturum, Västerviks Miljöoch Energi AB och Breviksskolan i samarbete. Projektet är en
vidareutveckling av det tidigare projektet Östersjön i Nya rum där
Östersjön lyftes in på äldreboenden och i skolklasser (åk 8) i form av
akvarier. Det projektet fokuserade mycket på i Östersjön förekommande
arter näringsämnenas kretslopp i naturen.
I det nya projektet är tanken att skapa en undervisningsstrategi tidigare
i skolan där man fokuserar på vattnets kretslopp. Målet är att lyfta fram
vattnets flöde både genom naturen och genom det mänskliga
samhället. Fokus kommer i samtliga led att ligga på människans
påverkan på vattnet och vad vi kan göra för att minska den påverkan.
I projektet kommer en undervisningsplan med tillhörande läromedel att
tas fram. Man kommer också kartlägga lämpliga platser för studiebesök
runt om i kommunen. Bland annat innefattas VMEABs anläggningar
här.
Därefter kommer allt material testas i två försöksklasser (åk 5) på
Breviksskolan. Den långssiktiga planen är att resultatet från projektet
tillsammans med det material som togs fram under ”Östersjön i nya
rum” ska utgöra ett utbildningspaket som följer barnen genom skolans
värld och ger god förståelse för både möjligheter och problem som rör
vatten i stort och Östersjön mer specifikt.
Den total projektbudgeten är 590 000 kr varav 295 000 kr utgörs av
bidrag. Miljö- och byggnadsnämndens insats i projektet är 10 000 kr
årligen under två år i form av eget arbete.
Vilda blommor och fjärilar i Västervik och Gamleby
Projektet kommer drivas i ett nära sammarbete mellan, framförallt,
Miljö- och byggnadsnämnden och Naturskyddsföreningen i Tjust.
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Projektet har två huvudsakliga spår, dels att stärka den biologiska
mångfalden i tätorterna Västervik och Gamleby genom att öka
näktartillgången och därmed gynna olika arter av fjärilar. Den andra
delen av projektet handlar om att öka allmänhetens kunskap om
samspelet mellan växter och insekter, framförallt fjärilar.
Den första delen av projeket kommer inriktas på inventering och
framtagande av skötselförslag på kommunala gräsmarker som idag
slentrianmässigt klipps. Det troliga resultatet av den inventeringen är
förslag till både ändrad slåtterregim och insådd av växtarter som både
är vackra och särskilt gynnar fjärilar. Därför kommer också kommunens
väg- och parkskötsel vara fokus för åtgärderna. I den här delen av
projeket kommer huvudsakligen kommunens egna tjänstemän arbeta
men vi planerar också att köpa in tjänsten inventering och
skötselförslag.
I den andra delen av projeket som riktar sig mot allmänheten kommer
huvudsakligen Naturskyddsföreningen i Tjust arbeta. Här kommer
projektet arbeta med tre huvudsakliga spår: Natursnokarna,
Förskoleexkursioner och Barnvagnsvandringar. Man kommer också
ordna fyra fjärils- och flora exkursioner, två i Västervik och två i
Gamleby. Dessa kommer att följas upp av två kurstillfällen där de som
blivit intresserade ges möjlighet att fördjupa sig.
Natursnokarna är en befintlig verksamhet i föreningens regi som riktar
sig mot att barn i ålderna 7-12 år (ungefär) tillsammans med sina
föräldrar ska upptäcka och lära sig mer om naturen i sitt närområde.
Natursnokarna kommer ha sin bas i Gamleby.
Förskoledelen av projektet handlar om att skapa ett tidigt intresse hos
barn och också på ett lekfullt sätt sprida kunskap. Projektet ska också
verka inspirerande för förskolepersonalen och hjälpa dem att få nya
infallvinklar på framförallt utevistelse. Planen är att projektet ska löpa
över tre år och under den tiden ska tre förskolor besökas, en varje år.
Projektet är totaltbudgeterat till 375 000 kr. Av detta är 210 000 kr ideell
tid och eget arbete. Av detta står kommunen för 100 000 kr där 50 000
kr hamnar på Miljö- och byggnadsnämnden i form av eget arbete och
resterande 50 000 kr på andra förvaltningar framförallt relaterat till
skötsel. Bidragsdelen landar på 165 000 kr och det är således den
summan som söks.
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Ekmiljöer i Tjust södra skärgård
Det här projektet kommer främst att drivas av Naturskyddsföreningen i
Tjust och syftar till att kartlägga naturvärden i den södra skärgården
främst knutna till ekmiljöer. Västerviks kommun har längs hela kusten
gott om ekar i varierande ålder. Det är också välkänt att många hotade
arter är knutna till ekar och ekmiljöer, det är däremot inte kartlagt fullt ut
i vilken omfattning hotade arter förekommer i Västerviks kommun.
Naturskyddsföreningen har genom tidigare förtjänstfullt genomfört flera
LONA-projekt med inventeringsfokus, bland annat har man inventerat
dagfjärilar längs tjustleden och också kartlagt naturvärden i
skärgårdsområdet mellan horn och Idö samt längs Verkebäcksvikens
östra strand.
Projektet är budgeterat till totalt 110 000 kr varav 45 000 kr är ideellt
arbete och 10 000 kr fördelat på två år är Miljö- och
byggnadsnämndens insats i form av eget arbete. Resterande del av
budgeten, 55 000 kr, söks som bidrag för att täcka kostnader i projektet.

Expedieras till:
Naturskyddsföreningen, Ålderbäck Tallebo,
593 93 Västervik
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Kontrollplan för livsmedelskontrollen samt kontroll
av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel
Dnr 2016-13
Kontoret har uppdaterat och aktualiserat kontrollplanen från 2015 enligt
den mall som Livsmedelsverket tagit fram som stöd för framtagandet av
kontrollplan, version 2014-02-28. Förändringarna som är gjorda är
markerade med ett streck i högra marginalen.

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-08 lämnat
förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta ”Kontrollplan 2016 för
livsmedelskontroll samt kontroll av tobak, folköl och vissa receptfria
läkemedel”.

Motiv till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att revideringen av
kontrollplanen är befogad för att vara uppdaterad och aktualiserad inför
år 2016.

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Tjänsteskrivelse
Kontrollplan

Ankomst-/ upprättande
2016-01-11
2016-01-08

Bilagor till beslut:
Förslag till Kontrollplan för livsmedelskontrollen samt kontroll av tobak, folköl
och vissa receptfria läkemedel 2016
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Reviderad vägledning till förordning (EU) nr
1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation- remissyttrande till
Livsmedelsverket, dnr 2015/08832
Dnr 2015-2409
Livsmedelsverket har reviderat vägledningen till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. I
förordning nr 1169/2011, även kallad informationsförordningen,
finns regler om livsmedelsinformation inklusive märkning.
Vägledningen är avsedd för såväl kontrollmyndigheten som
företagare och följer förordningens rubriker och artiklar.
I december 2014 gavs Miljö- och byggnadsnämnden möjligheten
att lämna synpunkter på vägledningen som då var ny. Miljö- och
byggnadsnämnden hade då inga synpunkter.
Miljö- och byggnadsnämnden har nu beretts möjligheten att lämna
synpunkter på de reviderade delarna i vägledningen. Remissvar
med synpunkter ska vara Livsmedelsverket tillhanda senast
fredagen den 12 februari 2016.
Remissen finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida:
http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser1/remiss--reviderad-vagledning-till-forordning-eu-nr-11692001/
Informationsförordningen finns också att läsa på
Livsmedelsverkets hemsida:
http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallandelagstiftning/eu-forordning-11692011/

Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 2016-01-08 lämnat
förslag till beslut.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Kapitel 3.26.2 Märkning av kött från svin, får, get och fjäderfä
1.

Det kunde redan i början av kapitlet vara bra att
tydliggöra att det för nötkött finns annan reglering.
Artikel 26 i förordningen, som behandlas i kapitel 3.26.2
i vägledningen, beskriver regleringen av
ursprungsmärkning för kött från svin, får, get och
fjäderfä. Nöttkött omfattas inte av detta regelverk då
märkning av nötkött regleras i förordningarna (EU)
1760/2000 och (EU) 1825/2000.

2.

I kapitel 3.26.2.1 beskrivs hur färdigförpackat kött ska
märkas. Det saknas beskrivning av vilken
livsmedelsinformation som ska lämnas för livsmedel
som inte är färdigförpackade, vilket inte heller finns i
förordningen. För nötkött finns regler kring vilken
information som ska ges vid försäljning av oförpackat
kött i artikel 5c i förordningen (EG) 1825/2000. Det bör
förtydligas vad som gäller för de här köttslagen.

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Livsmedelsverkets remiss gällande
Förordning (EU) 1169/2011
Tjänsteskrivelse

Ankomst-/ upprättande
2015-12-11
2016-01-11

Expedieras till:
Livsmedelsverket, livsmedelsverket@slv.se
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Läggs till handlingarna
Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) (PuL).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se
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Beslutslista från delegaten
Anmälan av delegationsbeslut.
Delegationsbeslut fattade under december 2015, enligt bilagd
beslutslista.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar anmälda delegationsbeslut.
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§ 22

Uppdrag till kontoret
Efter yrkande från Leif Svensson (V) ger nämnden kontoret i uppdrag
att till nästa sammanträde återkomma med en uppdatering i ärende
rörande fastigheten X. Ärendet är överklagat och översänt till
länsstyrelsen. Kontakt ska tas med länsstyrelsen för att se aktuell status
i ärendet.
att ta kontakt med SKL med frågan om hur nämnden och dess
förvaltning skall hantera situationer där näringsidkare /fastighetsägare
vid upprepade tillfällen bryter mot gällande miljölagstiftning – ärenden
som dras i långbänk. Nämnden önskar också svar på om det finns
andra erfarenheter att dra lärdom av, såsom andra kommuners
hantering i jämförbara ärenden.
Ärendet skall återrapporteras till miljö- och byggnadsnämnden.
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