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§ 65 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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§ 66 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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§ 67 Dnr ALLM.2022.3  

Information till nämnden, MHN 2022 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef Per Sandberg informerade om förslag till ny organisation för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Nora Fredh och Ida Carlberg 
informerade om tillsyn av enskilt avlopp. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Emma Karlsson och Katarina Ljunggren 
informerade om ny livsmedelstaxa. 
 
Enhetschef Rebecca Hallberg informerade att nytt reglemente och 
delegationsordning kommer att behövas med anledning av ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter, som börjar gälla den 1 augusti. 
 
Arbetet med att ta prover på badvatten har pågår. 
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§ 68 Dnr ALLM.2022.4  

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av  
delegationsbesluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på  
delegation 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 2022-06-14 § 27 
Delegationslista MHN 2022-06-21 
 

 



Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-06-21  

 

§ 69 Dnr ALLM.2022.5  

Inkomna handlingar 2022-06-02 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna 
handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut. 

 

Handlingar registrerade 2022-04-30 - 2022-06-02 

Länsstyrelsen 

• Information 2022-05-16 Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 
augusti * 

Överklagande 

• Överklagande 2022-05-27 HÄLSO.2020.2094: Beslut om tidkort för 
timavgift enligt strålskyddslagen * 

 

Kommunstyrelsen 

• Beslut 2022-05-03 § 176 Digital signering av handlingar i Open 
ePlatform (elektronisk underskrift) Beslut 2022-04-05 § 139  

• Svar från kommunstyrelsen 2022-06-01 ALLM.2022.1744 Återkoppling 
på förfrågan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om efterskänkning  
av avgifter för planerad tillsyn * 
 

Kommunfullmäktige 

• Beslut 2022-05-17 § 91 Revidering av taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

• Beslut 2022-05-17 § 92 Policy för e-arkiv Växjö kommun 

• Beslut 2022-05-17 § 93 Antagande av Kemikalieplan 2021-2025 

• Beslut 2022-06-07 § 121 Verksamhetsbaserad 
dokumenthanteringsplan för tjänstelegitimation/tjänstekort 

• Beslut 2022-06-07 § 129 Ändring av ordning för inkallande av ersättare 
till tjänstgöring i styrelser och nämnder * 

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in 
till nämnden för kännedom.
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§ 70 Dnr ALLM.2022.6  

Budgetuppföljning, MHN 2022 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av budgetutfall för 
maj månad. 

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar budgetutfallet per maj månad. 
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§ 71 Dnr MIL.2019.176  

Ansökan om utdömande av vite 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt om utdömande av vite på totalt 23 000 kronor, 20 000 kronor 
för punkt 1 nedan samt 1 000 kronor per punkt 2, 3 och 4, mot Investus AB 
(f.d. S-Å Karlsson Mark AB), med org.nr: 559000-2464 som 
verksamhetsutövare på fastigheten VÄXJÖ 13:21.  

Detta görs med stöd av Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut 
daterat 2021-12-09, dnr. MIL.2019.176.  

Nämnden har förelagt S-Å Karlsson Mark AB att vidta följande åtgärder 
avseende tre kvarlämnade högar med jordmassor senast tre månader från 
mottagande av beslutet. 

1. Genomföra separat provtagning av varje hög med jordmassor. Minst 
ett samlingsprov ska tas för varje 200 m3. Varje samlingsprov ska 
innehålla sådana mängder att ytterligare analyser och laktester kan 
utföras vid bedömt behov. Provtagaren ska ha kunskap och erfarenhet 
av provtagning.  

Varje samlingsprov ska analyseras vid ett certifierat 
analyslaboratorium avseende minst ämnena arsenik, bly, kadmium, 
koppar, krom total, kvicksilver, nickel, zink, PAH-L, PAH-M och PAH-
H, vilket motsvarar de ämnen som Naturvårdsverket redovisar 
generella ”nivåer för mindre än ringa risk” samt fraktionerade alifater 
och aromater (oljeföroreningar). Analysmetoder ska väljas så att nivån 
för mindre än ringa risk kan detekteras.  

2. Varje samlingsprov ska sparas på lämpligt sätt i avvaktan på Miljö- och 
hälsoskyddsavdelnings bedömning.  

3. Innan provtagningen genomförs ska ni redogöra för vem som kommer 
utföra provtagningen och provtagarens erfarenhet och kunskap. 
Dessa uppgifter ska skickas in till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.  

4. Analysprotokoll från ackrediterat laboratorium ska skickas in 
tillsammans med en beskrivning av hur provtagningen genomförts.  

Punkt 1 förenades med ett vite på 20 000 kronor och punkterna 2, 3 och 4 
förenades med ett vite på 1 000 kronor vardera.  

Verksamhetsutövaren har inte vidtagit eller påbörjat någon av åtgärderna 
trots föreläggande samt föreläggande med vite.  
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Nämnden ger miljö- och hälsoskyddsavdelningen i uppdrag att föra 
nämndens talan i ärendet.  
 

Bakgrund 
Bolaget Sven Åke Karlsson Mark AB med org nr. 556531-4142 har inom 
fastigheten Växjö 13:21 bedrivit anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet med 
sortering och mellanlagring av avfallsmassor. Sven Åke Karlsson Mark AB gick 
i konkurs 2015-01-23 och konkursen avslutades 2019-03-13. Sven Åke 
Karlsson startade 2015-01-01 bolaget S-Å Karlsson Mark AB, med 
organisationsnummer 559000-2464.  

Det är genom Länsstyrelsens beslut daterat 2020-09-24 med ärendenummer 
505-4309-2020 samt dom daterad 2021-03-29 i Mål nr M 4784-20 från Växjö 
tingsrätt, mark- och miljödomstolen klarlagt att S-Å Karlsson Mark AB är 
verksamhetsutövare för pågående miljöfarlig verksamhet på fastigheten 13:21. 
S-Å Karlsson Mark AB, med organisationsnummer 559000-2464 har bytt 
namn till Investus AB. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelade vid inspektion 2018-01-25 att 
provtagning bör genomföras på de jordmassor där föroreningsnivån var 
okänd. Ett resultat från provtagning och analys av ett stickprov skickades in 
till miljö- och hälsoskyddskontoret 2018-06-19. Analysresultaten visade på 
föroreningsnivåer över Naturvårdsverkets generella nivåer för mindre än 
ringa risk för ämnena bly och PAH-H (Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten tabell 4, sidan 47).  

Vid inspektionen 2019-05-22, där Sven Åke Karlsson medverkade, 
sammanställde miljö- och hälsoskyddskontoret information om resterade 
massor samt hur avveckling av verksamheten har gått till. En synpunkt var att 
ta samlingsprov på massorna som ger ett mer tillförlitligt resultat än endast 
ett stickprov. Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkt i 
inspektionsrapporten har inte redovisats.  

Sven Åke Karlsson har redogjort för de tre högarna på platsen. Två av dem 
innehåller jord ifrån kvarteret Täppan. Den tredje högen är tippade massor av 
okänt ursprung där också stickprovet har tagits.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade 2020-06-08 S-Å Karlsson Mark AB, 
med org.nr: 559000-2464 om provtagning. Beslutet har överklagats och vann 
laga kraft 2021-04-20 genom mark- och miljödomstolens dom daterad 2021-
03-29 i Mål nr M 4784-20. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens 
föreläggande skulle S-Å Karlsson Mark AB vidta åtgärder för provtagning, 
analyser och redovisning senast tre månader från mottagande av beslutet. 
Ingen av åtgärderna vidtogs. Nämnden förelade därför 2021-12-09 företaget 
att vidta åtgärder för provtagning, analyser och redovisning senast tre 
månader från mottagande av beslutet.  
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Denna gången förenades föreläggandepunkterna med viten på sammanlagt 
23 000 kronor. Beslutet mottogs 2022-01-31 och har vunnit laga kraft.  

Varken redogörelse innan provtagning eller redovisning av provtagning och 
analys har inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen har följt upp åtgärderna genom telefonsamtal med 
Sven Åke Karlsson 2022-05-06. Av telefonsamtalet har det framgått att 
åtgärderna enligt föreläggande daterat 2021-12-09, dnr. MIL.2019.176 inte har 
påbörjats.  
 

Beslutsunderlag 
Föreläggande vid vite daterat 2021-12-09 
Mottagningsbevis föreläggande vid vite 2022-01-31 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-02 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 28   
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt  
 
För kännedom 
Investus AB 
 
Bilagor till beslutet: 
REK-brev med information om möjlighet att överklaga 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-06-21  

 

§ 72 Dnr MIL.2019.176  

Föreläggande vid vite, VÄXJÖ 13:21  

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Investus AB (f.d. S-Å Karlsson 
Mark AB), med org.nr: 559000-2464 som verksamhetsutövare på fastigheten 
VÄXJÖ 13:21 att vidta följande åtgärder avseende tre kvarlämnade högar med 
jordmassor. Detta föreläggande är förenat med vite.  

Åtgärderna i samtliga fyra punkter nedan ska vara utförda senast tre månader 
från mottagande av detta beslut.  

1. Genomföra separat provtagning av varje hög med jordmassor. Minst 
ett samlingsprov ska tas för varje 200 m3. Varje samlingsprov ska 
innehålla sådana mängder att ytterligare analyser och laktester kan 
utföras vid bedömt behov. Provtagaren ska ha kunskap och erfarenhet 
av provtagning.  

Varje samlingsprov ska analyseras vid ett certifierat 
analyslaboratorium avseende minst ämnena arsenik, bly, kadmium, 
koppar, krom total, kvicksilver, nickel, zink, PAH-L, PAH-M och PAH-
H, vilket motsvarar de ämnen som Naturvårdsverket redovisar 
generella ”nivåer för mindre än ringa risk” samt fraktionerade alifater 
och aromater (oljeföroreningar). Analysmetoder ska väljas så att nivån 
för mindre än ringa risk kan detekteras. 

2. Varje samlingsprov ska sparas på lämpligt sätt i avvaktan på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens bedömning.  

3. Innan provtagningen genomförs ska ni redogöra vem som kommer 
utföra provtagningen och provtagarens erfarenhet och kunskap. 
Dessa uppgifter ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

4. Analysprotokoll från ackrediterat laboratorium ska skickas in 
tillsammans med en beskrivning av hur provtagningen genomförts.  

Punkt 1 förenas med ett vite på 40 000 kronor och punktera 2, 3 och 4 
förenas med ett vite på 2 000 kronor vardera.  

För handläggning av detta ärende tar vi ut en avgift på 1017 kr/timme enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2021-11-23 § 211. Faktura skickas separat vid 
senare tidpunkt.  
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Bakgrund 
Bolaget Sven Åke Karlsson Mark AB med org nr. 556531-4142 har inom 
fastigheten Växjö 13:21 bedrivit anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet med 
sortering och mellanlagring av avfallsmassor. Sven Åke Karlsson Mark AB gick 
i konkurs 2015-01-23 och konkursen avslutades 2019-03-13. Sven Åke 
Karlsson startade 2015-01-01 bolaget S-Å Karlsson Mark AB, med 
organisationsnummer 559000-2464.  

Sven Åke Karlsson redogjorde vid inspektionen som utfördes 2015-02-18 att 
verksamheten gått i konkurs och att verksamheten var såld till ett av honom 
nystartat bolag. Sven Åke Karlsson meddelade också då att han under några 
år kommer att avveckla återvinningsverksamheten och upplagen. Vid 
inspektioner 2016, 2017 och framåt har Sven Åke Karlsson medverkat på 
inspektioner och då representerat bolaget S-Å Karlsson Mark AB, vilket är 
bolaget som inspektionsrapporterna har skickats till.  

Det är även genom länsstyrelsens beslut daterat 2020-09-24 med 
ärendenummer 505-4309-2020 samt dom daterad 2021-03-29 i Mål nr M 
4784-20 från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen klarlagt att S-Å 
Karlsson Mark AB är verksamhetsutövare för pågående miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten 13:21. S-Å Karlsson Mark AB, med 
organisationsnummer 559000-2464 har bytt namn till Investus AB.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelade vid inspektion 2018-01-25 att 
provtagning bör genomföras på de jordmassor där föroreningsnivån var 
okänd. Ett resultat från provtagning och analys av ett stickprov skickades in 
till miljö- och hälsoskyddskontoret 2018-06-19. Analysresultaten visade på 
föroreningsnivåer över Naturvårdsverkets generella nivåer för mindre än 
ringa risk för ämnena bly och PAH-H (Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten tabell 4, sidan 47).  

Vid inspektionen 2019-05-22, där Sven Åke Karlsson medverkade, 
sammanställde miljö- och hälsoskyddskontoret information om resterade 
massor samt hur avveckling av verksamheten har gått till. En synpunkt var att 
ta samlingsprov på massorna som ger ett mer tillförlitligt resultat än endast 
ett stickprov. Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkt i 
inspektionsrapporten har inte redovisats. 

Sven Åke Karlsson har redogjort för de tre högarna på platsen. Två av dem 
innehåller jord ifrån kvarteret Täppan. Den tredje högen är tippade massor av 
okänt ursprung där också stickprovet har tagits.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade 2020-06-08 S-Å Karlsson Mark AB, 
med org.nr: 559000-2464 om provtagning. Beslutet har överklagats och vann 
laga kraft 2021-04-20 genom mark- och miljödomstolens dom daterad 2021-
03-29 i Mål nr M 4784-20. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens 
föreläggande skulle S-Å Karlsson Mark AB vidta åtgärder för provtagning, 
analyser och redovisning senast tre månader från mottagande av beslutet.  
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningens uppföljning visade att föreläggandet inte 
hade följts.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade därför 2021-12-09 S-Å Karlsson 
Mark AB att vidta åtgärder för provtagning, analyser och redovisning senast 
tre månader från mottagande av beslutet. Denna gången förenades 
föreläggandepunkterna med viten på sammanlagt 23 000 kronor. Beslutet 
mottogs 2022-01-31 och har vunnit laga kraft.  

Varken redogörelse innan provtagning eller redovisning av provtagning och 
analys har inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen har följt upp åtgärderna genom telefonsamtal med 
Sven Åke Karlsson 2022-05-06. Av telefonsamtalet har det framgått att 
åtgärderna enligt föreläggande daterat 2021-12-09, dnr. MIL.2019.176 inte har 
påbörjats.  

S-Å Karlsson Mark AB, med organisationsnummer 559000-2464 har bytt 
namn till Investus AB.  
 
Beslutsunderlag 
Föreläggande vid vite daterat 2021-12-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-02 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 29 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Investus AB 

Bilagor till beslutet: 
REK-brev med information om möjlighet att överklaga 
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§ 73 Dnr MIL.2021.573  

Ansöka om utdömande av vite 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan åtgärd med 
anledning av att föreläggandet har följts. 
 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidigare miljö- och hälsoskyddskontoret, har 
vid en administrativ inspektion 2021 granskat (Borttagen uppgift enligt GDPR) 
(Charlotte M. i fortsättning) svar på våra frågor.  

Efter granskningen av dessa svar har en inspektionsrapport innehållande våra 
synpunkter skickats till Charlotte M. per e-post. Det fanns angivna datum i 
inspektionsrapporten där Charlotte M. skulle ha svarat på våra synpunkter.  
Charlotte M. har därefter tagit kontakt med oss per telefon för att Charlotte 
M. hade några frågor om inspektionsrapporten och Charlotte M. gav några 
upplysningar om sin verksamhet. Charlotte M. har dock inte lämnat 
fullständiga svar på våra synpunkter i inspektionsrapporten.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därefter förelagt Charlotte M. om att 
komma in med uppgifter. Detta beslut fick delges Charlotte M. med 
stämningsman. Charlotte M. svar på miljö- och hälsoskyddsnämndens 
föreläggande har inte kommit in, och tiden för inlämning löpte ut den 2021-
08-20.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därefter förelagt Charlotte M. med vite 
om att redovisa uppgifterna, se beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande med vite diarienummer 
MIL.2021.573, §37, beslutsdatum 2022-03-22 
Delgivningskvitto daterad 2022-04-04  
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-07 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts  
förslag till beslut 2022-06-14 § 30 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövare 
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§ 74 Dnr MIL.2021.573  

Förelägga med löpande vite om att komma in med 

uppgifter 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan åtgärd med 
anledning av att föreläggandet har följts. 
 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidigare miljö- och hälsoskyddskontoret, har 
vid en administrativ inspektion 2021 granskat dina svar på våra frågor. 

Efter granskningen av dina svar har en inspektionsrapport innehållande våra 
synpunkter skickats till dig per e-post. Det fanns angivna datum i 
inspektionsrapporten där du skulle ha svarat på våra synpunkter.  

Du har därefter tagit kontakt med oss per telefon för att du hade några frågor 
om inspektionsrapporten och du gav några upplysningar om din verksamhet.  

Du har dock inte lämnat fullständiga svar till våra synpunkter i 
inspektionsrapporten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därefter förelagt 
dig om att komma in med uppgifter. Detta beslut fick delges dig med 
stämningsman.  

Dina svar på miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande har inte kommit 
in, och tiden för inlämning löpte ut den 2021-08-20.  

Du har därefter av miljö- och hälsoskyddsnämnden delgivits den 2022-04-04 
ett föreläggande med vite om att komma in med uppgifter. Dina svar på 
föreläggandet har inte kommit in än. Datum för inlämning löpte ut den  
2022-05-25. 
 
Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport, med datum 2021-04-21 
Föreläggande om att komma in med uppgifter, beslutsdatum 2021-05-20 
Delgivningskvitto, inkom 2021-07-08 
Föreläggande med vite §37, beslutsdatum 2022-03-22 
Delgivningskvitto, inkom 2022-04-14 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-01 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 31 
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Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren 
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§ 75 Dnr MIL.2022.230  

Föreläggande med vite om att komma in med ett 

kontrollprogram 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Nöbbele Jaktskytteklubb, 
organisationsnummer, 829502-6614, komma in med ett förslag till 
kontrollprogram.  

Kontrollprogrammet ska vara inlämnat till miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft.  

I kontrollprogrammet ska det framgå mätmetoder, mätfrekvens och 
utvärderingsmetoder för uppföljning av beslutet av försiktighetsmått om 
bland annat skjuttider, vapentyper och bullerskyddsåtgärder enligt 
åtgärdsplan, se bilagan beslut om försiktighetsmått  

Föreläggandet förenas med ett vite på 5000 kr.  

 

Bakgrund 
Nöbbele jaktskytteklubb har av miljö- och hälsoskyddsnämnden blivit 
förelagd om försiktighetsmått §58 med diarienummer 2017.33 den 2020-06-
02, se bilaga.  

Beslutet överklagades i omgångar. 

Slutligt beslut meddelades av Mark- och miljödomstolen DOM mål nr. M 
5630-20 beslutsdatum 2021-05-20, se bilaga. 
Punkten 9 om kontrollprogram ändrades inte av Mark- och miljödomstolen 
och därmed är punkt 9 om kontrollprogram i miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut om försiktighetsmått det som gäller.  

Den 2022-02-08 hade miljö och hälsoskyddsavdelningen och representanter 
från Nöbbele jaktskytteklubb ett möte med huvudfokus på uppföljningen av 
nämndens föreläggande om försiktighetsmått samt mark- och 
miljödomstolens DOM  Efter mötet upprättades en inspektionsrapport med 
datum 2022-02-15, se bilaga. 

Nöbbele jaktskytteklubb lämnade in ett förslag till kontrollprogram till miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen den 2022-02-08. Kontrollprogrammet 
bedömdes av miljö- och hälsoskyddsavdelningen inte innehålla de uppgifter 
som Nöbbele jaktskytteklubb blivit förelagda om. 

Ytterligare ett möte med representanter från Nöbbele jaktskytteklubb samt 
miljö-och hälsoskyddsavdelningen hölls den 2022-05-03. Syftet var att 
diskutera vad som kvarstår att redovisa och göra utifrån föreläggandet. 
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Nöbbele jaktskytteklubbens 
representanter har kommit överens om att nuvarande kontrollprogram 
kommer att kompletteras med följande: 

1. Mätmetoder,  
2. mätfrekvens och  
3. utvärderingsmetoder för uppföljning av meddelade försiktighetsmått om 
bland annat:  
-skjuttider,  
-vapentyper och  
-bullerskyddsåtgärder enligt åtgärdsplan samt  
-att antal skott inte överskrids 50 000 skott  

Ingen komplettering enligt ovan har kommit in än. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om försiktighetsmått med 
diarienummer 2017.33, med beslutsdatum 2020-06-02 § 58 
Mark- och miljödomstolens DOM, målnr. M 5630-20, datum 2021-05-20 
Inspektionsrapport med datum 2022-02-15 
Skrivelse med datum 2022-03-09  
Mötesanteckningar med datum 2022-05-06 
Samhällsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-03 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts  
förslag till beslut 2022-06-14 § 32 

Bilaga till beslut 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om försiktighetsmått med 
diarienummer 2017.33, med beslutsdatum 2020-06-02 § 58 
 

Beslutet med bilaga skickas till 
För åtgärd, med information om delgivning och överklagande 
Nöbbele Jaktskytteklubb 
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§ 76 Dnr HÄLSO.2019.2598  

Ansökan om utdömande av vite 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan åtgärd med 
anledning av att föreläggandet har följts. 
 
Bakgrund 
Nämnden har ett pågående klagomålsärende gällande ventilation sen  
2019-04-29. I ärendet har nämnden ställt krav på fastighetsägaren att 
installera tilluftsventiler i lägenhet på fastigheten Hägern 18. Tillsynstrappan 
med först skrivelse, sen föreläggande och därefter föreläggande med vite 
(engångsbelopp) har använts och inte lett till att åtgärder gjorts. Nämnden 
beslutade 2022-03-01, §25 att ansöka till mark- och miljödomstolen att döma 
ut detta vite. 

Nämnden beslutade därefter att förelägga med löpande vite (2022-03-22, 
§35) att installera tilluftsventiler i samtliga sov- och vardagsrum i lägenheten 
på andra våningen som hyrs av (Borttagen uppgift enligt GDPR) i Växjö.  

Ventilerna kan installeras i vägg eller fönsterkarm, och ska vara 
dimensionerade för att klara ett uteluftsflöde om 0,35 liter luft per sekund 
per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea vid normalt lufttryck.  

Den färdigställda åtgärden ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
senast 4 veckor efter att Romik AB fått ta del av detta beslut. Av redovisning 
ska framgå vilken typ av ventiler som monterats, deras placering och 
dimensionering/kapacitet.  

Beslutet förenas med ett löpande vite på 20 000 kr per månad om 
redovisningen inte kommer in till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Nämndens beslut 2022-03-22, § 35 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-13 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 33 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt 

För kännedom 
Romik AB
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§ 77 Dnr MIL.2022.2211  

Dispens och tillstånd för anläggande av 

ventilkammare med överbyggnad enligt föreskrifter 

för Bokhultets naturreservat 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner VA-avdelningens ansökan om 
dispens och tillstånd från naturreservatet Bokhultets A-föreskrifter (2016-11-
01/dnr 2016-00463) punkt 2, 5 och 13 för anläggandet av utjämningsmagasin 
och ventilkammare med överbyggnad vid avloppsreningsverket Sundet, 
Bokhultets naturreservat.  

Dispensen och tillståndet gäller under förutsättning att arbetet görs enligt 
ansökan och att naturvårdande kompensationsåtgärder genomförs i samråd 
med ekolog efter att arbetet slutförts.  
 

Motivering 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att anläggandet av 
utjämningsmagasinet med ventilkammare utgör en tillräckligt stor 
samhällsnytta för de särskilda skäl som krävs anses vara uppfyllda. Beslut om 
dispens samt tillstånd kan därför medges. Återplantering av ängsfröer som 
kommer genomföras i samråd med ekolog bedöms vara en skälig 
kompensation för att bevilja dispens. 

Det är enligt Bokhultets reservatsbeslut (2016-00463) del A. Föreskrifter med 
stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- 
och vattenområden i naturreservatet, förbjudet att inom reservatet: 

2. Borra, spränga, schakta, gräva, dämma, dika, dikesrensa, fylla ut, tippa, 
anordna upplag eller utföra annan liknande åtgärd på land eller i vatten  

5. uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan anläggning  

13. utan tillstånd från Växjö kommun dra ledningar i sjö och mark  

Beslut om dispens från föreskrift A.2 samt A.5 och tillstånd enligt föreskrift 
A.13 fattas med stöd av miljöbalken (1998:808) 7 kap. 7 § om att kommun får 
meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl. Beslutet får 
enligt miljöbalken 7 kap. 7 § endast meddelas om intrånget i naturvärdet 
kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat 
område. 
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Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning skickade 21 april 2022 in en 
ansökan om dispens och tillstånd enligt föreskrifter för Bokhultets 
naturreservat för att möjliggöra anläggandet av ett nytt utjämningsmagasin 
med ventilkammare till avloppsreningsverket Sundet. Utjämningsmagasinet 
ska bidra till att recipienten Norra Bergundasjön utvecklas mot god ekologisk 
status. För att kunna styra inkommande avloppsvatten avser man att bygga 
en ventilkammare med överbyggnad inom reservatsområdets befintliga 
ledningar. Arbetet bedöms påbörjar i årsskiftet 2022-2023 och förväntas pågå 
i drygt ett år. Ungefär 700m3 jordmassor bedöms tillföras till platsen.  
Se bilagor (ansökan om dispens från reservatsföreskrifter, Bilaga 1,  
Bilaga 2 + komplettering 2022-05-19). 

Kommunekolog Janne Kolehmainen genomförde en naturvärdesinventering 
25 maj 2022 där en rik fauna knuten till ängsflora kunde noteras på den 
tilltänkta platsen för byggnaden. Anläggandet av den nya byggnaden bedöms 
påverka den artrika faunan negativt, dock bedöms samhällsnyttan vara skäl 
nog att tillåta åtgärderna. Artlista och ekologens bedömning bifogas som 
bilagor (Information - naturvärden enl. ekolog + Information - artlista).  

Intrånget i naturvärdet kan kompenseras genom att återplantering av 
ängsblommor genomförs i samråd med ekolog efter att arbetet slutförts. 

 
Se bilaga (Komplettering 2022-05-28). 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter 2022-04-21 
Bilaga 1 - Planritning 
Bilaga 2 - Fasadritning 
Komplettering 2022-05-19 
Komplettering 2022-05-28 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-01 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 34 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Steve Karlsson, projektledare, VA-aveldningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom 
Janne Kolehmainen, kommunekolog 
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§ 78 Dnr MIL.2020.5202  

Föreläggande med vite om att vidta åtgärder på 

fastigheten Gaspedalen 1.  

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skrotfrag AB, organisations-
nummer 556159-6759, att på fastigheten Gaspedalen 1, senast två månader 
efter delgivning: 

1. Koppla ifrån de tre dagvattenbrunnarna på asfaltsytan som idag är 
kopplade till oljeavskiljaren 

2. Vidta åtgärd, exempelvis en klack/kant, för att säkerställa att vatten inte 
kan rinna från betongytan in på asfaltsytan eller från asfaltsytan in på 
betongytan.  

Punkt 1 är förenat med ett vite på 50 000 kr och punkt 2 är förenat med ett 
vite på 10 000 kr. 
 
Motivering 

Bedömning 
Nämnden anser att föreläggandet bör förenas med vite eftersom bristerna 
påpekades redan 2020 och då tidigare föreläggande inte lett till åtgärder. 
Bolaget angav själva att de skulle vidtagit åtgärderna senast 1 juni, men några 
åtgärder har fortfarande inte skett.  

Nämnden bedömer att vitesbeloppen är rimliga då kostnaden för de åtgärder 
som krävs är skäliga i förhållande till den miljönytta de gör.  

Tiden för åtgärd bedöms vara rimlig i förhållande till det ingrepp det innebär.  

Lagstöd beslutet grundar sig på 
Vi fattar beslutet med stöd av 2 kap 3 och 7§§, 26 kap 9 och 14§§ miljöbalken 
(1998:808).   

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § är alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

Enligt 2 kap 7 § gäller kraven om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.  
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I 26 kap 9 § står det att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta 
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
ska följas. 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas. 

I 26 kap. 14 § står det att beslut om förelägganden eller förbud får förenas 

med vite.  

 

Bakgrund 

Skrotfrag AB är en skrothanterare och bildemonteringsverksamhet där 
fordon som ska skrotas demonteras för återvinning av bildelar. Ett utsläpp av 
olja upptäcktes av personal från VA-avdelningen i ett närliggande 
dagvattendike den 10 februari 2020. Undersökning av tekniska förvaltningen 
visade att läckaget kom från Skrotfrag ABs verksamhetsområde. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret (numer miljö- och hälsoskyddsavdelningen) 
informerades och kontaktade verksamhetsansvarig. Enligt personal på plats 
hade en av deras maskiner börjat läcka. En uppföljande kontroll gjordes i 
mars 2020 (diarienummer 2020.771) i samband med en planerad tillsyn av 
verksamheten (diarienummer 2020.2535). Syftet med uppföljningen var att se 
över de åtgärder som gjorts och som behövde göras för att säkerställa att 
liknande olycka inte inträffar igen. Det var osäkert om all olja kom från 
maskinen eller om det även kommit förorenat vatten från betongytan där 
osanerade fordon förvarades, till den asfaltsyta där tre dagvattenbrunnar är 
belägna.  

En undersökning av oljeavskiljaren gjordes för att se oljenivån samt om alla 
larm fungerade, eftersom dämningslarmet enligt verksamhetsansvarig inte 
hade larmat. Besiktningsprotokollet efter undersökningen visade att både 
oljeavskiljaren och larmen fungerade som de skulle.  

Vid den ordinarie inspektionen som gjordes samtidigt, konstaterades vissa 
brister, som att det bland annat fanns risk att förorenat vatten från 
betongytan rann ner mot asfaltsytan och därmed ut i dagvattennätet. 
Bristerna dokumenterades i efterföljande inspektionsrapport (diarienummer 
2020.2535).  

Eftersom det fanns två ritningar över hur de tre dagvattenbrunnarna var 
kopplade gjorde Skrotfrag AB en sondering av ledningarna september 2021. 
Den visade att dagvattenbrunnarna är anslutna till den oljeavskiljare som 
finns på fastigheten. Dagbrunnarna ska inte vara kopplade till oljeavskiljaren 
utan ledas direkt ut till dagvattennätet. Detta enligt beslut 2018, 
diarienummer 2017.1918, som baserades bland annat på uppgifter från 
Skrotfrag AB, efter samråd med den dåvarande tekniska förvaltningens VA-
avdelning.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i delegationsbeslut 2021-12-07, förelagt 
Skrotfrag AB att senast 3 månader efter delgivning åtgärda ovanstående 
punkter. Skrotfrag AB delgavs 17/1-2022. Efter föreläggandet inkom Skrotfrag 
AB med en egen utredning om oljeavskiljarens kapacitet. Utredningen var 
dock inte tillämpbar på den aktuella fastigheten, eftersom man räknat med 
s.k "first flush" som endast används på områden där risken för oljeläckage är 
mycket liten, till exempel parkeringsplatser. Eftersom Skrotfrag AB hanterar 
och förvarar fordon som inte längre är i bruk och skrot som innebär risk för 
oljeläckage kan inte "first flush" användas. Miljö- och hälsoskydds-
avdelningens egna beräkning kunde konstatera att oljeavskiljaren inte hade 
kapacitet att ta emot vatten även från dagvattenbrunnarna.  Beräkningen 
baserades på Växjö kommuns riktlinjer för oljeavskiljare samt VA-
avdelningens bedömning.  

Skrotfrag AB meddelades om miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning 
den 16 mars 2022. I ett svar från Skrotfrag AB angav de att det skulle göras 
snarast, dock senast 1 juni 2022.  

Växjö kommuns VA-avdelning har den 15 mars 2022 yttrat sig. De vidhåller 
den uppfattning om dimensionering av oljeavskiljaren som tidigare framförts 
och som delas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Vid telefonsamtal med Skrotfrag AB 31 maj 2022 svarade de att de inte hade 
börjat med åtgärderna.  
 

Beslutsunderlag 
Skrotfrags meddelande om oljeavskiljare dnr 17.1918 
Inspektionsrapport dnr 2020.771 
Inspektionsrapport dnr 2020.2535 
Karta från Skrotfrag på koppling till OA, 2021-09-20  
Beslut miljö- och hälsoskyddsinspektör 2021-12-07 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-02 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 35 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Skrotfrag AB 
 
Bilagor till beslutet: 
REK-brev med information om möjlighet att överklaga 
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§ 79 Dnr LIV.2022.2149  

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

(2006:804) 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om sanktionsavgift med en summa 
på 75 000 kronor för att Shill konsult AB med org. Nr. 559052-3675 har 
startat livsmedelsverksamheten Choco Shill på Lyktan 1 utan att först gjort en 
anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.  

Ni ska betala avgiften senast 30 dagar efter att ni fått detta beslut. När ni 
bekräftat via e-post att ni fått beslutet kommer ni att få en särskild 
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. 
 

Bakgrund 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 
registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att 
informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta 
kontrollmyndigheten om betydande ändringar. 

Enligt inkommen anmälan av livsmedelsverksamheten Choco Shill startade 
verksamheten 15 augusti 2021. Anmälan inkom till miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen den 30 augusti 2021. Handläggare på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen hade vid flera tillfällen informerat innehavaren om 
att anmälan om livsmedelsverksamhet måste göras innan verksamheten 
startar. 

Ni har fått möjlighet att yttra er i ärendet. Inga synpunkter har inkommit.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-05-31 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 36 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren 

 



Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-06-21  

 

§ 80 Dnr LIV.2022.2348  

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

(2006:804) 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om sanktionsavgift med en summa 
på 75 000 kr för att Brödservice i Växjö AB med org.nr. 5567742118 har startat 
livsmedelsverksamheten Polfärskt i Växjö på LÅDAN 1. Detta utan att först har 
gjort en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 

När ni bekräftat via e-post att ni fått beslutet kommer ni att få en särskild 
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. 

 

Bakgrund 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 
registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att 
informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta 

kontrollmyndigheten om betydande ändringar. 

Vid ett telefonsamtal i april 2022 informerade ansvarig för verksamheten att 
Polfärskt i Växjö AB flyttat till nya lokaler cirka ett år tidigare. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen berättade då att företaget inte har skickat en 
anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet för den nya lokalen. Enligt 
livsmedelslagen och livsmedelsförordningen är detta förenat med en 
sanktionsavgift. 

Den 26 april 2022 inkom en anmälan om registrering av 
livsmedelsverksamhet.  

Ni har fått möjlighet att yttra er i ärendet. Inget yttrande har inkommit. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-06-03 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut 2022-06-14 § 37 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren 

 


