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Justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför underskrifter.

Ordförande Anders Landin

Justerare Arijeta Reci

Justerade paragrafer § 41 - 52

Ajournering
Ajournering 10:12 - 10:19 för bensträckare

Anmärkning
Ärende 11 enligt kallelsen, Svar från nämnden på skrivelse om enskilt avlopp

på fastighet Ormesberga-Hult 3:3, utgår.

Christer Wånehed (M) lämnade mötet 9:52 under § 43, Mattias Bengtsson (M)

ersatte som ordinarie ledamot.

Förteckning över ärenden
§

MHN41 Val av justerare 3

MHN42 Allmänhetens frågestund 4

MHN43 Information till nämnden 5

MHN44 Redovisning av delegationsbeslut 6

MHN45 Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 7

MHN46 Budgetuppföljning, MHN 2022 8

MHN47 Beslut om revidering av delegationsordning 9 - 10

MHN48 Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn 11

MHN49 Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 12

MHN50 Principer vid bedömning vid förbud av enskilda

avlopp

13 - 16

MHN51 Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad

av ny deponicell

17 - 19

MHN52 Övriga frågor 20
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§ 41 Dnr ALLM.2022.1

Val av justerare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Arijeta Reci (S) till justerare av mötets

protokoll.

Bakgrund
Justerare är den nämndledamot som godkänner ett mötesprotokoll.

Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som

nämnden beslutade på mötet.
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§ 42 Dnr ALLM.2022.2

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarade vid mötet.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor

till nämndens politiker.
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§ 43 Dnr ALLM.2022.3

Information till nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen.

Bakgrund
Felicia Andersson och Louise Ellman Kareld presenterade Kronobergs

luftvårdsförbunds verksamhet och resultat från luftvårdsmätningar.

Inger Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om förvalt-

ningens arbete med ansvarsutredning efter upptäckt oljeförorening.

Nora Fredh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om bedömning av

enskilt avlopp vid anslutning av ytterligare byggnader.
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§ 44 Dnr ALLM.2022.4

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av delegations-

besluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på delega-

tion av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725)

6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i

stället för nämnden i vissa ärenden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 22

Delegationslista MHN 2022-04-19

6(20)



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-04-19

§ 45 Dnr ALLM.2022.5

Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna

handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut.

Handlingar registrerade 2022-03-05 - 2022-04-01

Länsstyrelsen

· Beslut 2022-03-22 AVL.2021.5075

· Beslut 2022-03-23 HÄLSO.2017.482

Mark- och miljödomstolen

· Dom 2022-03-16 AVL.2021.2521

· Protokoll 2022-03-30 Mål 5897-21 MIL.2019.4412

· Protokoll 2022-03-30 Mål 5899-21 MIL.2019.4412

· Protokoll 2022-03-30 Mål 5902-21 MIL.2019.4412

Överklagande

· Överklagande 2022-03-08 HÄLSO.2021.3685

· Överklagande 2022-03-13 HÄLSO.2020.5361

· Överklagande 2022-03-14 MIL.2019.3325

· Överklagande 2022-03-25 MIL.2022.1257

· Överklagande 2022-03-27 HÄLSO.2021.2038

Skrivelse

· Skrivelse till politikerna i MHN 2022-03-14 AVL.2019.1696

Kommunstyrelsen

· Beslut 2022-03-01 § 96

· Beslut 2022-03-01 § 107

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in

till nämnden för kännedom.
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§ 46 Dnr ALLM.2022.6

Budgetuppföljning, MHN 2022
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en ekonomisk helårsprognos för

mars månad.

Beslutsunderlag
Ekonomisk helårsprognos SBF mars
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§ 47 Dnr ALLM.2022.1725

Beslut om revidering av delegationsordning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till ny delegations-

ordning enligt till ärendet i bilagt dokument, daterad 2022-03-28.

2. Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning

gäller från och med den 4 maj 2022.

Bakgrund
Efter sammanslagningen till en samhällsbyggnadsförvaltning vid årsskiftet

2021/2022 har arbetssätt för interna remisser gällande förhandsbesked,

bygglov, marklov och rivningslov setts över.

Idag skickas formella remisser. Det är vidaredelegerat från nämnd till

förvaltningschef och sedan vidare till enhetschef eller handläggare.

I och med att yttranden för förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov

finns med i delegationsordningen behöver yttranden hanteras som ett beslut

i stället för att hanteras som verkställighet inom ramen för anställning. För

att kunna arbeta samordnat med interna remisser där tjänstepersonerna ges

förtroendet att bereda synpunkter behöver delegationsordningen förändras.

Syftet med revideringen av delegationsordningen är att möjliggöra en sam-

ordning av svaren och därmed en enlighet och effektivare process för att

kunna jobba som en förvaltning med interna remisser.

I plan- och bygglagen finns inga formkrav på hur kommunen internt ska

samråda gällande förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov.

Däremot finns det reglerat att samråd med grannar och sakägare ska ske.

Detta lämnar utrymme för att ersätta formella samrådsremisser internt inom

samhällsbyggnadsförvaltningen och arbeta med interna avstämningar och

samordning till ett remissvar.

Samordningen innebär att sökande från samhällsbyggnadsförvaltningen får

ett samlat remissvar i stället för fyra som idag bifogas med beslutet. Internt

skapas även förutsättningar för avstämningar innan fastställt remissvar för

ökad förståelse och därmed säkerställd kvalité på underlaget för byggnads-

nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 23

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-03

Förslag 2022-03-28 till ny delegationsordning
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Yrkanden
Anders Landin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändring av punkt

2 till; Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning

gäller från och med den 4 maj 2022.

Beslutsordning
Ordförande Anders Landin (L) frågar om yrkandet kan antas och konstaterat

att nämnden beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till
För åtgärd

Förvaltningschef
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§ 48 Dnr ALLM.2022.1744

Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efterskänka 2022 års tillsyns-

avgifter för den planerade tillsynen hos följande näringsverksamheter:

· Lantbruk, 450 000kronor

· Åkerier (F-gasrapporter 9 st), 45 000kronor

· Åkerier (livsmedelsavgift 18 st), 11 000 kronor

De verksamheter som nämns ovan vars faktura redan betalats, skall

återbetalas.

Den planerade tillsynen kommer att genomföras enligt plan, men inte

debiteras. Om det vid tillsynen står klart att brister finns hos närings-

verksamheten och att uppföljning behövs, skall tiden för uppföljningen

debiteras enligt rådande timtaxa.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ställning till

om nämnden får använda eget kapital för att täcka det eventuella budget-

underskott som beslutet kan leda till. Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar

svar vid kommunstyrelsens första sammanträde efter semesteruppehållet.

Bakgrund
Som en konsekvens av kriget i Ukraina har bränslepriserna i Sverige rusat,

samtidigt som Sverige i jämförelse med andra länder har höga skatter på just

drivmedel. De näringsverksamheter som är beroende av stora mängder driv-

medel har sett sina kostnader öka markant. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

utför avgiftsbelagd tillsyn på en del av de näringsverksamheter som är

särskilt drabbade av de höga bränslekostnaderna. För att kunna bidra till ett

växande och välmående näringsliv anser nämnden att det nu är motiverat att

efterskänka tillsynsavgifterna för år 2022. Förra året tog nämnden ett

liknande beslut kring krognäringen då den var särskilt drabbad av de

restriktioner som motiverades av Covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut 2022-04-01

Beslutet skickas till
För åtgärd

Förvaltningschef

Kommunstyrelsen
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§ 49 Dnr ALLM.2022.1814

Krigsplacering av tillsvidareanställd personal
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att krigsplacera all tillsvidare-

anställd personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde

beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska

återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvar

består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt

försvar).

Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna

(genom SKR) har sedan bland annat överenskommits om att kommuner och

regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida

inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på

uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs

andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bland

annat träder andra författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och

nationella prioriteringar måste kunna göras.

Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera den

personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett planerings-

instrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen person tas i

anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret.

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en organi-

sation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra

inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och om allmän

tjänsteplikt.

Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt att

vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan befattning

beroende på Växjö kommuns krigsorganisation. Denna organisation är i

dagsläget inte fastställd.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 25

Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-04-01

Beslutet skickas till
För åtgärd

Säkerhetschefen
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§ 50 Dnr ALLM.2022.2033

Principer vid bedömning vid förbud av enskilda

avlopp
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar följande principer vid beslut om

förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar.

1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de

avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras

som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön.

2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är

möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. På

vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen fungerar ska

anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som skulle kunna

påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov tas för att:

1. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet.

2. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i

kommunen.

3. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av

kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens

samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till ansvarig

nämnd.

Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att beslutet

tagits av nämnden.

Kostnaden för tillsyn ligger idag på ägaren till den enskilda avloppsanlägg-

ningen. Vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller

dricksvattenbrunn skall täckas av nuvarande taxa och inte leda till en ökad

kostnad för ägaren av avloppsanläggningen eller dricksvattenbrunnen.

Framtida budgetbeslut behöver ta hänsyn till den högre kostnaden som

vattenprover kan komma att innebära.

För innevarande år, 2022, kan de eventuella vattenprover som tas bidra till en

kostnadsökning. Därför avser nämnden att söka täckning för ökade kostnader

på grund av vattenprovtagning hos kommunstyrelsen om nämndens budget

som helhet riskerar att gå med underskott.

Bakgrund
Växjö kommun anammade sin slogan ”Europas grönaste stad” år 2007.

Kommunen ville vara en av de kommuner som låg i framkant då det gällde

miljösatsningar och minska vår klimatpåverkan. På ett antal punkter sattes

målsättningar. Fanns det nationella miljömål ville Växjö kommun sätta målen

något högre för att leva upp till vår slogan.
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Som en del i kommunens ambitiösa miljöarbete lades stort fokus på kommu-

nens vattenmiljöer. Det har bland annat gjorts framgångsrika satsningar kring

sjöarna i Växjö stad.

Ett annat område kring ”rent vatten” var att år 2006 inventera antal och

status på de enskilda avlopp som fanns i kommunen. Miljö- och hälsoskydds-

nämnden fick uppdraget att inventera de enskilda avlopp som fanns i kom-

munen och därefter åka ut på plats för att se vilken typ av anläggning som

fanns vid varje fastighet om uppgifter inte skickades in. Detta arbete har

fortgått i stadig takt och år 2020 var kartläggningen klar. De avlopps-

anläggningar utan rening, stenkista och direktutsläpp, hade fått förbud på

anläggningen eller så hade anläggningen åtgärdats.

Den nuvarande tillsynen är löpande. Varje år inspekteras 250 enskilda

avloppsanläggningar. Idag utförs inspektioner på anläggningar som har eller

har haft rening. Dessa avloppsanläggningar bedöms efter funktion och inte

resultat. Handläggarna ser om vissa komponenter finns och hur området

kring infiltrationen ser ur för att komma fram till en bedömning om anlägg-

ningen renar avloppsvatten eller ej. Det läggs förbud på ca 60 - 70 % av de

inspekterade anläggningarna, alltså ca 130-140 beslut om förbud för att

släppa ut avloppsvatten varje år.

Bedömning
Nuvarande arbetssätt med de enskilda avloppen är inte inriktade på resultat

av rening. I det tidigare stadiet av arbetet med enskilda avlopp inventerades

anläggningarna i kommunen och upptäcktes då att det inte fanns någon

anläggning alls kunde förbud fattas utan större efterforskningar.

Nu inspekteras anläggningar som har eller har haft godkänd rening och vi

bedömer dem efter funktion, inte effekt eller resultat av rening. Rening i en

anläggning kan finnas och miljöpåverkan kan vara liten eller obefintlig, men vi

beslutar ändå om förbud på dessa anläggningar eftersom vi saknar delar i

funktionen.

Att investera i en ny anläggning är kostsamt för den som skall göra det.

70 000 – 100 000 kr enligt avloppsguiden.se. Kostnaden är dock beroende av

de naturliga förutsättningar som finns vid platsen för anläggandet och kan

därför öka. Men problemet med nuvarande hantering är att vi kräver åtgärder

utan att veta om de verkligen behövs. Fungerar en anläggning trots avsaknad

av viss funktion är anläggandet av nytt avlopp onödigt och dessutom dyrt för

den enskilde. Att byta ut en äldre men fungerande anläggning är inte vad en

kommun med starkt miljötänk brukar förknippas med.

Miljöbalken tillåter omvänd bevisbörda och enligt flertalet domar kan den

användas vid ärenden som berör enskilda avlopp. Det sätt som vi hittills

hanterat enskilda avlopp är inte olagligt. Flertalet domar bekräftar att

nämndens nuvarande hantering är rättsligt gångbar. Nämnden behöver dock

inte använda denna rättsliga fördel som omvänd bevisbörda innebär
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gentemot kommunens invånare. Vi kan ställa högre krav på rättssäkerhet

liksom vi valt att ha högre miljömål.

Växjö kommun vill värna landsbygden och dess invånare. Att i samband med

en avloppsinspektion bidra med ett vattenprov på den enskilda brunnens

vatten om det finns någon risk att dricksvattnet förorenats av avloppsanlägg-

ningens utsläpp vore en rimlig service från kommunens sida. På så sätt

bevisas förekomsten av eventuell förorening eller bekräftas en god vatten-

status av dricksvattnet. Vi bidrar därmed till god vattenstatus i enskilda

dricksvattenbrunnar och även god vattenstatus i våra vattendrag. Allt i form

av faktiska resultat, inte bedömningar av funktion.

Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-13

Yrkanden
Anders Landin (L): Bifall till det egna förslaget.

Lena Johansson (MP) med instämmande av Arijeta Reci (S), Laila Stein (S) och

Anna Bertland (V):

Ordförandes förslag avslås. Miljö och hälsoskyddsnämnden och dess förvalt-

ning skall fortsätta att arbeta efter miljöbalken och Havs- och vattenmyndig-

hetens ”Vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp ”som bygger på

den rättspraxis som vuxit fram genom domar i Mark- och miljööverdom-

stolen. Där och i ”Avloppsguiden” finns inget stöd för att ett vattenprov är en

beprövad metod som kan användas för att avgöra funktionen på ett enskilt

avlopp. Där framhålls svårigheten med att i vissa anläggningar, till exempel

infiltrationer, som inte har ett definierat utlopp, ta ett tillförlitligt prov och är

därför inte möjligt. Det är den samlade bedömningen av det enskilda avloppet

som skall ligga till grund för beslut om förbud.

Beslutsordning
Ordförande Anders Landin (L) frågar vilket av yrkandena som ska antas coh

konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt eget yrkande.

Omröstning begärs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande beslutsordning:

Ja för att rösta på Anders Landins (L) yrkande

Nej för att rösta på Lena Johanssons (MP) yrkande
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Omröstningsresultat
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande med sex

röster mot fem röster för Lena Johanssons yrkande

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår

Anders Landin (L) Ja

Arijeta Reci (S) Nej

Mattias Bengtsson (M) Ja

Karl-Erik Rosén (M) Ja

Cecilia Birgersson (C) Ja

Stanley Källner (KD) Ja

Lena Johansson (MP) Nej

Laila Stein (S) Nej

Ola Löfquist (S) Nej

Anna Bertland (V) Nej

Romeo Pettersson (SD) Ja

Omröstningsresultat 6 5 0

Beslutet skickas till
För åtgärd

Förvaltningschef

För kännedom

Kommunstyrelsen
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§ 51 Dnr MIL.2022.1174

Föreläggande om försiktighetsmått för

utbyggnad av ny deponicell
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Södra Smålands avfall och miljö

org.nr. 559077-5853 samt tekniska nämnden Växjö kommun org.nr. 212000-

0662 om följande vid anläggande av ny deponicell vid Häringetorps

avfallsanlläggning, Häringetorp 1:2:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska arbetet utföras i huvudsaklig

överenskommelse med den plan samt de kompletteringar som inkommit

i ärendet.

2. Innan arbetet med den nya deponicellen startar ska ni till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen komma in med ritning som visar hur ni säker-

ställer att den geologiska barriären kommer att ligga minst en meter över

den högsta grundvattenytan. Se villkor 7 i länsstyrelsens beslut 2008-04-

29. Arbetet får inte påbörjas innan miljö- och hälsoskyddsavdelningen

har gett klartecken.

3. Ni ska innan arbetet startar, till miljö- och hälsoskyddsavdelningen,

redovisa kontrollplan, egenkontroll och vem som ska vara kontrollant

under byggtiden.

4. Ni ska i god tid informera miljö- och hälsoskyddsavdelningen om när

arbetet med den nya deponicellen planeras starta samt när det beräknas

vara avslutat.

5. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontrollera den nya deponicellen,

inklusive dokumentation över hur kvaliteten har säkrats, innan

deponering får påbörjas.

6. Ni ska senast i samband med att den nya deponicellen tas i bruk

inkomma med:

· Översiktskarta som visar den tidigare och den nya deponicellens

placering på anläggningens deponiområde.

· Översiktlig ritning över ledningsdragning och brunnar inom anlägg-

ningens deponiområde. Ritningen ska omfatta lakvattenledningarna

samt dag-,yt- och grundvattenledningar. Ritningen ska även omfatta

ledningarnas eventuella sträckning utanför själva deponiområdet.

Bakgrund
Södra Smålands avfall och miljö, SSAM och Växjö kommun, tekniska

nämnden, har den 4 mars 2022 inkommit med en plan för utförande av ny
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deponicell på Häringetorps avfallsanläggning. Handlingarna har därefter

kompletterats i omgångar.

Deponicellen ska innehålla en del för deponering av icke farligt avfall och en

del för deponering av farligt avfall. SSAM planerar att, jämfört med idag, öka

mottagandet av icke farligt och farligt avfall för deponering. Den nya deponi-

cellen beräknas räcka i ca 10 år.

Motivering
I inkomna ritningar eller andra handlingar finns inga uppgifter som visar att

en höjdskillnad på en meter mellan den geologiska barriären och högsta

grundvattennivån kommer att säkerställas. Därför måste handlingarna

kompletteras med dessa uppgifter innan byggandet kan påbörjas.

Verksamhetsutövarens kontrollplan och egenkontroll är avgörande för att

kvaliteten ska säkras, kraven på funktion uppnås och för att miljö- och hälso-

skyddsavdelningen ska kunna bedöma om villkoren i tillståndet uppfylls. För

att upptäcka brister och klargöra eventuella frågetecken är det viktigt att de

planerade kontrollerna redovisas innan byggarbetet påbörjas. Det är lämpligt

att redovisning sker vid ett möte.

För att kunna planera tillsynen behöver vi veta när arbetet ska starta och när

det bedöms vara klart.

Korrekta ritningar över deponin och ledningssystemet bedöms som grund-

läggande och nödvändig information för att kunna göra rätt bedömningar

både som tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 19 och 21 §, förordningen

(2001:512) om deponering av avfall, 37 § samt villkor 7 i länsstyrelsens beslut

2008-04-29 om tillstånd för deponering och avfallshantering på Häringetorp

1:2.

Enligt miljöbalken 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar

åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller

påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att

motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också

genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om

verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram

eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten

begär det.

Enligt 26 kap 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verk-

samhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk

eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten

lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller
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också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan

verksamhet.

Enligt 37 § i förordningen om deponering av avfall ska en verksamhetsutövare

se till att deponering inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har

kontrollerat att deponin uppfyller villkoren i tillståndet.

Enligt villkor 7 i länsstyrelsens tillståndsbeslut ska för de nya deponierna

konstgjorda geologiska barriärer som motsvarar kraven för en deponi för

icke-farligt avfall respektive en deponi för farligt avfall enligt 20 § förord-

ningen om deponering av avfall anläggas. Barriären ska ligga minst en meter

över högsta grundvattenytan.

Beslutsunderlag
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-13

Beslutet skickas till
För åtgärd:

SSAM

Tekniska nämnden, Växjö kommun
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§ 52 Dnr ALLM.2022.7

Övriga frågor
Inga övriga frågor som föranledde några beslut.
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