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§ 46  Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträdet 
 

 
Ingen anmäler jäv. 
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 Dnr M-2021-895 
 
 
 

§ 47  Förslag till ny verksamhetsplan presenteras 
  

Miljöförvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan 2022. 
Miljöchef Anna Lundberg och förvaltningens miljöinspektörer presenterar 
förslaget för miljönämnden. 
 
Ledamöter ges tillfälle att ställa frågor om förslaget till verksamhetsplan. Beslut 
om antagande fattas vid nämndens sammanträde den 9 december 2021. 
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 Dnr M-2021-873 
 
 

§ 48  Sammanträdesplan för miljönämnden 2022 

   
 

Beslut  
Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner beslutar att sammanträdesdagarna 
för 2022 genomförs enligt nedanstående plan. 
 

Månad och datum  Veckodag  Plats  

Januari  -  ---  ---  

Februari      3  Torsdag 15.00  Habo Kommunhus  
Furusjö  

Mars           3  Torsdag 15.00  Mullsjö kommunhus, 
Sandhemsrummet  

April          7  Torsdag 15.00  Habo Kommunhus  
Furusjö  

Maj             5  Torsdag 15.00   Mullsjö kommunhus, 
Sandhemsrummet  

Juni           16  Torsdag 15.00   Habo Kommunhus  
Furusjö  

Juli  -  ---  ---  

Augusti       25  Torsdag 15.00   Mullsjö kommunhus, 
Sandhemsrummet  

September    22  Torsdag 15.00   Habo Kommunhus  
Högra kammarsalen  

Oktober        20  Torsdag 15.00   Mullsjö kommunhus, 
Sandhemsrummet  

November     17  Torsdag 15.00   Habo Kommunhus 
Vänstra kammaren  

December  8  Torsdag 15.00  Mullsjö kommunhus, 
Sandhemsrummet  

 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen i Habo kommun 
Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun 
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 Dnr M-2018-755 
 
 

§ 49  Förbud och förelägganden förenat med vite gällande xx, Habo 
kommun 

 
 
Beslut 
Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner förelägger xx, personnummer xx, 
inom fastigheten xx, Habo kommun vid vitesbelopp som anges nedan: 
 

1. Förbud, vid vite om 50 000 kronor per tillfälle, att elda avfall.  
2. Senast 2022-04-30 vid vite om 100 000 kronor ta bort allt avfall i 

form av plast, möbler, förpackningar, leksaker, hushållsavfall, bildäck, 
metallskrot, oljefat, taggtråd, maskin- och traktordelar, bilbatterier, 
förbränt avfall och alla övriga för omgivningen främmande föremål 
inom det markerade området (se bilaga 3) och lämna till godkänd 
avfallsmottagare.  

3. Senast 2022-05-31 vid vite om 50 000 kronor lämna en redovisning 
till miljöförvaltningen som styrker att avfall enligt punkt 2 ovan har 
lämnats till godkänd mottagare.  

4. Senast 2022-05-31 vid vite om 50 000 kronor lämna ett förslag till 
provtagningsplan enligt Naturvårdsverket MIFO-metodik till 
miljöförvaltningen. Planen ska syfta till att undersöka 
föroreningstillståndet och utbredning av föroreningar i mark inom det 
markerade området (se bilaga 3).  

5. Senast 2022-09-30 vid vite om 150 000 kronor redovisa rapport från 
fackmannamässigt utförd provtagning. Provtagningen ska utföras enligt 
provtagningsplan som skriftligen har godkänts av miljönämnden. 
 

Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 14, 21, 26 § miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap. 3, 8 §, 15 kap. 26 § miljöbalken samt 3 § lag (1985:206) 
om viten. 
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Motivering  
 
Miljöförvaltningen konstaterade vid tillsynsbesök 2021-09-28 att avfall 
fortfarande finns kvar och att eldning har skett. Enligt miljöbalkens 
bestämmelser är det inte tillåtet att slänga avfall i naturen eller att elda avfall. 
Människor och djur kan skada sig på avfallet. Halter av föroreningar som 
motsvarar ett allvarligt föroreningstillstånd har tidigare uppmätts i markprov på 
platsen. Förvaltningen bedömer att deponering och förbränning innebär en risk 
för skada eller olägenhet för miljön och därför ska avfallet tas om hand i 
enlighet med gällande avfallslagstiftning. Det finns även en fortsatt risk för 
förorening av mark och därför ska provtagning och eventuellt ytterligare 
åtgärder genomföras.  
 
Miljönämnden har informerat om gällande regler, men fastighetsägaren har inte 
följt nämndens uppmaningar. Nämnden bedömer att det är motiverat att genom 
ett nytt beslut återigen förelägga fastighetsägaren att upphöra med eldning och ta 
bort avfall samt lämna ett förslag till provtagningsplan för undersökning av 
markföroreningar härrörande från avfallsdeponering och avfallsförbränning i 
området. Nämnden anser att föreläggandet ska förenas med vite. För att 
nämnden ska kunna kontrollera att avfallet har omhändertagits korrekt ska 
dokument som styrker att avfallet har lämnats till en godkänd mottagare 
redovisas.  
 
Fastighetsägarens ansvar 
Enligt miljöförvaltningens uppgifter äger xx fastigheten xx. Fastighetsägaren 
bör rimligen ha känt till att avfall förvarats på platsen i minst 15 år och inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder.  
 
Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är den som vidtagit en åtgärd eller bedrivit en 
verksamhet som gett upphov till en föroreningsskada eller nedskräpning skyldig 
att avhjälpa skadan eller nedskräpningen. Om ingen ansvarig 
verksamhetsutövare finns kan en fastighetsägare anses som ansvarig för den 
miljöfarliga verksamhet som det innebär att förvara avfallet på marken. I 
motiven till miljöbalken, prop. 1997/98:45 del 2 s. 107, anges att förvaring av 
tunnor med förbrukade kemikalier bedöms som miljöfarlig verksamhet, även om 
det är någon annan som genererat avfallet och placerat avfallet där. Motsvarande 
bör gälla avfallet inom fastigheten xx. Markägare har en faktisk och rättslig 
möjlighet att vidta åtgärder mot de störningar och olägenheter som avfallet 
innebär.  
 
Vidare anges i 10 kap. 3 § miljöbalken att fastighetsägaren är ansvarig för att 
utföra eller bekosta avhjälpande av en föroreningsskada om det inte finns någon 
ansvarig verksamhetsutövare. Eftersom det inte finns någon annan 
verksamhetsutövare som kan hållas ansvarig för att ta bort avfallet och 
efterbehandla området så kan miljönämnden därmed förelägga en ägare till 
fastigheten att utföra dessa åtgärder.  
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Beskrivning av ärendet 
 
På flygfoton sedan minst 15 år tillbaka kan man tydligt se stora mängder avfall 
och att schaktningsarbeten har utförts kring avfallsupplaget vid travbanan inom 
fastigheten xx. Platsen har därmed använts som kvittblivningsplats en lång tid 
och fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen uppmanats att ta bort det.  
 
Vid miljöförvaltningens besök år 2018 var stora mängder avfall och farligt 
avfall synligt deponerat på platsen och spår av relativt omfattande 
avfallsförbränning kunde ses. Det var bl.a. metallskrot, vitvaror, plast, kablar, 
taggtråd, hushållssopor, bildelar, oljefat och bilbatterier. Avfallet innebär en 
direkt risk för skada på miljön, människor och djur. Vid flera platser för 
avfallsförbränning var marken störd av schaktning och miljöförvaltningen 
misstänkte att avfall kan ha grävts ner. Vid förbränning av avfall som t.ex. plast 
kan föroreningar som tungmetaller, PAH:er och dioxiner frigöras och spridas i 
miljön. Analys av ett jordprov visade på föroreningar av bly och cancerogena 
polycykliska aromatiska kolväten som enligt Naturvårdsverket MIFO-metodik 
motsvarar ett allvarligt föroreningstillstånd. Miljöförvaltningen begärde i en 
skrivelse att xx, i egenskap av fastighetsägare, skulle lämna uppgifter om vem 
som var ansvarig för deponering och förbränning av avfall. När inget svar kom 
in förelade miljönämnden xx att lämna deponerat avfall till en godkänd 
avfallsmottagare och redovisa dokumentation över detta. Ingen redovisning har 
kommit in. 
 
Vid miljöförvaltningens besök år 2019 konstaterades att stora mängder avfall 
fanns kvar och att omfattande avfallseldning återigen utförts. Stora mängder 
förbränt avfall och en lukt av olja noterades. Marken var även störd på flera nya 
platser och avfall misstänks ha grävts ner. Förbränningen av avfall har förvärrat 
föroreningssituationen i området. Miljönämnden förelade vid vite 
fastighetsägaren att låta utföra provtagning och sannolikt sanera området efter 
att det synliga avfallet omhändertagits.  
 
Eftersom åtgärder inte genomförts år 2020 ansökte miljönämnden om 
utdömande av vite. Mark och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt fattade slutligt 
beslut 2021-10-08 om att döma ut vite. 
 
Då tillräckliga åtgärder fortfarande inte genomförts år 2021 fattar nu 
miljönämnden ett nytt beslut. När förslag till provtagningsplan redovisats till 
nämnden kommer fastighetsägaren skriftligen meddelas om planen är godkänd 
att följa eller om den ska revideras. Därefter ska fastighetsägaren anlita konsult 
för genomförande. 
 
Upplysningar 
 
Enligt avfallsförordningen (2020:614) ska den som lämnar farligt avfall 
kontrollera att anlitad transportör och mottagare har nödvändiga tillstånd för sin 
verksamhet.  
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Lagstöd i miljöbalken 
 
Miljönämnden bedömer att tomten är nedskräpad i strid mot 15 kap. 26 §.  

- Hanteringen av farligt avfall och kemikalier strider mot 
försiktighetsprinciperna i 2 kap. 3 § där det anges att alla som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldiga att 
visa att de utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de 
försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller 
olägenhet för människors hälsa och miljön.  

- Enligt 2 kap. 8 § ska alla som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller 
olägenhet för miljön ansvara till dess skadan eller olägenheten 
har upphört för att den har avhjälpts i den omfattning det kan 
anses som skäligt enligt 10 kap. miljöbalken. 

- Enligt 26 kap. 9 § får 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 denna balk ska följas.  

- Enligt 26 kap. 14 § får förbud och förelägganden förenas med 
vite. 

- Enligt 26 kap 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av miljöbalken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att 
avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.  

- Enligt 26 kap. 26 § får en tillsynsmyndighet bestämma att dess 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
xx 
 
Bilagor till beslutet:  
Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
Delgivningskvitto/Mottagningsbevis 
Karta över område 

 
Kopia till:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 



HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER 
 
Miljönämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2021-11-18 

 
Sida 
73 
 

  

 

Justeras: 
 
 
 

Expedierats: 

 

 Dnr M-2020-622 
 
 

§ 50  Tidplan för övergång till efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll 

 
 
Beslut 
Miljönämnden antar förslaget på tidsplan för övergång till efterhandsdebitering 
av livsmedelskontrollen.  

 
Beskrivning av ärendet 
1 april 2021 började Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, att gälla. 
 
Förordningen innebär att avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 
 
Förordningen innebär även att alla avgifter för livsmedelskontrollen ska 
efterhands debiteras efter 1 januari 2024.  
 
Under perioden 1 april 2021-1 januari 2024 gäller 
övergångsbestämmelser.  
 
 
För att kunna förbereda övergången under 2022 med bland annat 
information till verksamheterna, rutiner för handläggning och för att i 
görligaste mån använda den kontrolltid verksamheterna redan betalt 
för, föreslås att miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner antar 
nedanstående tidsplan:  
 

• från och med 1 januari 2023 efterhands debiteras alla 
verksamheter enligt Förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

 
 
 
 
Kopia till:  
Akten 
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 Dnr M-2021-907 
 
 

§ 51  Indexuppräkning av miljönämndens timtaxa 2022 
 

Beslut 
Miljönämnden höjer de fasta avgifterna och timtaxan för avgiftsåret 2022 med 
2,4 %. Detta medför att timavgiften höjs med 25 kr till 1064 kr/h för tillsyn 
enligt miljöbalken och med 31 kr till 1309 kr/h för kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Miljönämndens taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Mullsjö 2019-12-17 § 
3 och Kommunfullmäktige i Habo 2019-12-19 § 145 och gäller från och med 
2020-01-01. 
 
Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
 
 
 
 
Kopia till:  
Ekonomikontoren i Habo och Mullsjö kommuner 
Akten 
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 Dnr M-2021-2 

 

 § 52 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Redovisning av delegationsbeslut nummer 262-316 2021 enligt 
delegationslistan. 
 
Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 
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§ 53  Informationsärenden 
 

- Ekonomisk redovisning av miljönämndens verksamhet oktober 2021 
- Överklagade beslut  
- Information om strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete i Habo kommun 
- Resultat av årets badvattenprovtagning 
- Information om Mark- och miljödomstolens beslut gällande 

vitesföreläggande om överlämnande av sopor samt sopdispens 
- Ansvarsprövning miljönämnden, 2021-11-11 
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§ 54  Kurser och konferenser 
 

Energikontor Norra Småland och länsstyrelsen i Jönköpings län inbjuder till  
träff med tema Vindkraftens påverkan på människors intressen inom projektet 
Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län. För miljöinspektörer, planerare och 
strateger på kommuner, politiker i länet samt Länsstyrelsen.  
30 november digitalt via zoom. 
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