
 
 Sammanträdesprotokoll  1(7) 

Sammanträdesdatum 
2017-08-16 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred 16 augusti 2017 kl. 9.00-9.20 
 
Beslutande Se särskild närvarolista 
 

Övriga deltagande Anders Helgée, miljö- och byggnadschef 
Karin Schultz, nämndsekreterare 
Daniel Johansson, avdelningschef 
Klas Svensson, avdelningschef 
Sophia Berggren 
Stina Karlsson 

 
 
Utses att justera Konny Bogren 
 
Underskrifter             Paragrafer 109-110 
Sekreterare ……………………………………………. 
 Karin Schultz 
 
Ordförande …………………………………………….. 
 Lars Inge-Green                  
 
Justerande ……………………………………………. 
 Konny Bogren 
 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-08-16 
 
Datum för anslags 2017-08-16 Datum för anslags 2017-09-08 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats av protokollet Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
Underskrift ……………………………………………. 
 Karin Schultz 
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Sammanträdesdatum 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ärendelista 2017-08-16 
 
§ 109 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr 

M 3509-16  

§ 110 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr 
M 5018-15  
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
 
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars-Inge Green, S  X       

2 Lennart Davidsson, KD  X       

3 Sievert Andersson, M  X       

4 Ulf Larsson, C  X       

5 Konny Bogren, S  X       

6 Martin Rydén, S  X       

7 Johan Blomberg, M  X       

8 Anders Sundberg, S  X       

9 Bo Svensson, C  X       

10 Annika Fundin, MP  X       
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Överklagande av mark- och miljödomstolens 
dom i mål nr M 3509-16 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överklaga mark- och miljö-
domstolens dom i mål nr M 3509-16, 2017-07-27. Miljö- och byggnads-
nämnden begär anstånd med två veckor med att utveckla grunderna för 
överklagandet. 
 
Lagstöd 
1 kap Lag 2010:921 om mark- och miljödomstolar 
2 § Överklagan till mark- och miljööverdomstol 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden delar inte mark- och miljödomstolens 
uppfattning om att föreläggandet är ställt till fel adressat och överklagar 
därför beslutet. 
 
Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå miljö- och byggnads-
nämndens ansökan om utdömande av vite på grund av att föreläggandet 
är ställt till fel adressat. Miljö- och byggnadsnämnden delar inte mark- 
och miljödomstolens uppfattning i ärendet och överklagar därför domen 
till mark- och miljööverdomstolen. På grund av tjänstemäns semester 
begär miljö- och byggnadsnämnden anstånd med två veckor med att 
utveckla grunderna för överklagandet. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2016-08-17 beslutat 
att hemställa hos mark- och miljödomstolen om prövning och utdömande 
av vite på 100 000 kronor för ägaren till rubricerade fastigheter. Mark- 
och miljödomstolen beslutade 2017-07-27 att avslå ansökan om 
utdömande av vite på grund av att föreläggandet inte anses vara riktat till 
rätt adressat. Ärendet gäller stora mängder avfall som förvaras på 
fastigheterna, miljö- och byggnadsnämnden har förelagt fastighetsägaren 
att lämna avfallet till godkänd avfallsmottagare, sälja avfallet eller placera 
det inomhus. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden delar inte mark- och miljödomstolens 
uppfattning i ärendet och överklagar därför domen till mark- och 

MBN § 109/2017 Dnr 2015-1413 
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miljööverdomstolen. På grund av tjänstemäns semester begär miljö- och 
byggnadsnämnden anstånd med två veckor med att utveckla grunderna 
för överklagandet. 
 
Skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
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Överklagande av mark- och miljödomstolens 
dom i mål nr M 5018-15 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överklaga mark- och miljö-
domstolens dom i mål nr M 5018-15, 2017-07-27. Miljö- och byggnads-
nämnden begär anstånd med två veckor med att utveckla grunderna för 
överklagandet. 
 
Lagstöd 
1 kap Lag 2010:921 om mark- och miljödomstolar 
2 § Överklagan till mark- och miljööverdomstol 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden delar inte mark- och miljödomstolens 
uppfattning om att föreläggandet är ställt till fel adressat och överklagar 
därför beslutet. 
 
Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå miljö- och byggnads-
nämndens ansökan om utdömande av vite på grund av att föreläggandet 
är ställt till fel adressat. Miljö- och byggnadsnämnden delar inte mark- 
och miljödomstolens uppfattning i ärendet och överklagar därför domen 
till mark- och miljööverdomstolen. På grund av tjänstemäns semester 
begär miljö- och byggnadsnämnden anstånd med två veckor med att 
utveckla grunderna för överklagandet. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2015-12-16 beslutat 
att hemställa hos mark- och miljödomstolen om prövning och utdömande 
av vite på 20 000 kronor för ägaren till rubricerade fastigheter. Mark- och 
miljödomstolen beslutade 2017-07-27 att avslå ansökan om utdömande 
av vite på grund av att föreläggandet inte anses vara riktat till rätt 
adressat. Ärendet gäller begäran om redovisning av uppgifter om avfall 
som förvaras på fastigheterna som är ställt till fastighetsägaren. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden delar inte mark- och miljödomstolens 
uppfattning i ärendet och överklagar därför domen till mark- och miljö-
överdomstolen. På grund av tjänstemäns semester begär miljö- och 
byggnadsnämnden anstånd med två veckor med att utveckla grunderna 

MBN § 110/2017 Dnr 2015-1413 
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för överklagandet.  
 
Skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
 
 


	Dnr 2015-1413
	MBN § 109/2017
	Dnr 2015-1413
	MBN § 110/2017

