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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Niklas Gustafsson, M X

2 Lennart Davidsson, KD X

3 Ulf Larsson, C X

4 Carl-Wiktor Svensson, M X

5 Konny Bogren, S X

6 Reino Thapper, S Janette Persson, S X

7 Christoffer Cederstrand, C X

8 Tino Åberg, KD X

9 Kenneth Björklund, S X

10 Anders Sundberg, S X
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, Hultsfreds kommun. 
Föreläggande om avfall
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga  
( ) med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 
2 kap 3 § miljöbalken att på rubricerade fastigheter snarast dock senast 
2019-09-15 följa nedanstående punkter: 

Följande avfall/material ska ha omhändertagits av godkänd avfalls-
mottagare, sålts eller placerats inomhus:

Blandat avfall enligt bild 1, se bilaga.

Fordonen på bild 2.

Däck samt blandat avfall på bild 3.

Blandat avfall samt fönster på bild 4.

Blandat avfall på bild 5.

Vitvaror på bild 6.

Blandat avfall på bild 7.

Dörrar, karmar samt blandat träavfall på bild 8.

Baracken på bild 9.

Husvagnen på bild 10.

Bussen på bild 11.

Den gulvita husvagnen på bild 12.

Baracken på bild 13.

Högar med avfall samt husvagnen på bild 14.

Avfallet på lastbilen på bild 15.

MBN § 112/2019 Dnr MBN 2019-1432
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Vagnarna på bild 16.

Vagnen på bild 17.

Blandat avfall på bild 18

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd
Miljöbalken 26 kap 9 § och 2 kap 3 §, rätt att förelägga och försiktighets-
principen

Motivering till beslut
Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfalls-
mängden vid något tillfälle är större än tio ton är en anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöprövningsförordningen. Det finns inte något beslut 
om en sådan verksamhet på fastigheterna. Det rör sig om stora mängder 
avfall som lagras på fastigheterna. Miljö- och byggnadsnämnden anser att 
avfallet ska omhändertas av godkänd avfallsentreprenör, säljas eller 
placeras inomhus för att inte störa närboende samt för att skydda marken 
mot föroreningar.

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått in klagomål om mycket avfall 
samt fordon på fastigheterna. Platserna har besökts och det kunde 
konstaterats att det finns mycket avfall och fordon på fastigheterna. Miljö- 
och byggnadsnämnden förelägger arrendatorn till de båda fastigheterna att 
iordningställa fastigheterna.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått in klagomål gällande mycket 
avfall samt fordon på fastigheterna. Den 10 april 2019 besöktes platserna 
för klagomålet, vid besöket kunde det konstateras att det fanns mycket 
avfall, husvagnar och fordon på fastigheterna. Det framkom vid besöket 
och miljö- och byggnadsförvaltningen har även tidigare uppmärksammats 
på att fastighetsägaren arrenderar ut området till sin far som ansvarar för 
avfallet och fordonen. Arrendatorn lovade vid besöket att inkomma med en 
redovisning och tidsplan för ordningsställandet av fastigheterna inom två 
dagar. Den 6 maj inkom redovisningen. Där anges att alla husvagnar, 
metall och kompletta fordon ska fraktas bort senast 2019-06-07, allt 
byggmaterial ska sorteras 2019-06-21 och övrigt avfall samt material ska 
städas upp samt köras till deponi senast 2019-06-21. Den 5 juni meddelade 
arrendatorn att han kommer få svårt att hinna med åtagandena inom utsatt 
tid, en ny redovisning med nya datum inkom den 11 juni 2019. Där anges 
att alla husvagnar, metall och kompletta fordon ska fraktas bort senast 
2019-08-02, allt byggmaterial ska sorteras 2019-08-23 och övrigt avfall 
samt material ska städas upp samt köras till deponi senast 2019-08-23.
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Besök gjordes på fastigheten den 12 augusti 2019, då kunde det konstateras 
att en del avfall samt fordon var bortkörda men att en del återstod. 
Arrendatorn meddelade att det kommer att vara åtgärdat senast den 20 
augusti.

Vid besök utfört den 20 augusti konstaterades att mycket avfall har körts 
från platsen sedan tidigare besök men att det fanns en hel del kvar.

Beslutsunderlag
Bilder
Redovisningar

Skickas till
, arrendator

, fastighetsägare
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