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Miljö- och byggnämnden
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2008-10-28
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Delegationsbeslut § 285
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Dnr: 2008-0108

Fastighetsbeteckning:
Adress:

SUNNERBO 2:8
Sunnerbo, 335 91 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

Svensson, Maria
Box 104, 568 23 SKILLINGARYD

Ärendet avser:

Anmälan om täkt av grusmaterial

Sida
2
353
34

436

Brev från Maria Bard Svensson 13 februari 2008:
”Anmälan om täkt av grusmaterial för ombyggnad av skogvägar, igenfyllnad
av vägdiken på egna fastigheter.
Uttaget kommer att ske genom att gräva upp några 100 m3 material åt
gången som får ligga och torka ut.
Täkten kommer att bedrivas på ett sätt som gör att det inte kommer ut slam i
bäcken. Materialet som bryts är grus och morän med inslag av små stenar,
det är det bästa materialet som finns på fastigheten, det beräknas gå åt ca
5000 m3 under 20 års uttag.
Efter uttaget kommer en vattenspegel på ca 2000 m2 att uppstå.
Ingen negativ påverkan på växt eller djurliv uppstår.”
Kommunicering med sökanden har skett den 12 mars 2008.
Sökanden har genom telefonkontakt med miljö- och byggchef den 18 mars
2008 framfört synpunkter.
Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Avslå anmälan om husbehovstäkt.
Motivering
Miljö- och byggnämnden anser att det planerade uttaget av grus och morän
med inslag av små stenar från botten av den före detta dammen är att
betrakta som en vattenverksamhet. Husbehovstäkten kan komma att
påverka såväl natur- och kulturmiljö på ett negativt sätt.
Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
_______
Avgift: 1 761:-
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3
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Dnr 2008-0108 Akt 6

436

Mbn § 199 forts.

Delegationsbeslut § 285 forts..
Överklagan av Miljö- och byggnämndens beslut 2008-03-25 § 56,
att inte medge husbehovstäkt på ansökt plats, har inkommit från Maria Bard
Svensson.
DELEGATIONSBESLUT
1. Överklagan har inkommit i rätt tid.

Mona-Lisa Khan
Nämndsekreterare
Akt 11
Länsstyrelsens BESLUT-2008-10-02dnr 505-8658-08-anmälan om täkt på
fastigheten Sunnerbo 2:8.
Överklagande av Miljö- och byggnämndens i Gnosjö kommun beslut den
25 mars 2008, Mbm § 56.
Länsstyrelsen upphäver Miljö- och byggnämndens beslut och återförvisar
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
______
2008-10-28

Miljö- och byggnämnden överklagar hos Miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt, Länsstyrelsens beslut 2008-10-02 beteckning 505-8658-08.
Länsstyrelsen konstaterar i sin bedömning att det av ansökningshandlingarna
ej framgår täktens placering. Miljö- och byggnämnden delar ej denna
uppfattning. Av ansökningshandlingarna framgår det tydligt täktens
placering. Dessutom har representant från miljö- och byggförvaltningen
tillsammans med sökanden, besökt platsen för den planerade täkten.
Länsstyrelsen gör bedömningen att om täkten hålls avskild från bäcken är
det planerade uttaget inte att betrakta som vattenverksamhet.
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Mbn § 199 forts.
Vid besök på platsen konstaterades att den planerade täkten hamnar som
närmast 2 till 3 meter från befintlig bäck. Både planerad täkt och befintlig
bäck är belägna i ett våtmarksområde (se bifogad karta). Risken är uppenbar
att den planerade täkten ej kan hållas avskild från bäcken vid perioder av
höga flöden.
På platsen för den planerade täkten är grundvattennivån i nivå med markytan.
Uttag av ballast medför att grundvattnet bildar en vattenspegel. Den planerade
täkten riskerar att påverka grundvattennivån i hela det omgivande våtmarksområdet med negativa konsekvenser för fauna och flora.
Vid en täktverksamhet enligt ansökan, finns även risk för att den nedströms
liggande Sunnerbosjön påverkas negativt genom tillförsel av slamprodukter.
Miljö- och byggnämnden beslutar
Med hänvisning till ovanstående samt motiveringen i miljö- och
byggnämndens beslut 2008-03-25 § 56 begär miljö- och byggnämnden
hos Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, att Länsstyrelsens
beslut daterat 2008-10-02 beteckning 505-8658-08 upphävs och miljöoch byggnämndens beslut om avslag för husbehovstäkt skall kvarstå.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
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Taxa för Miljö- och byggnämndens verksamhet 2009
Förslag till taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet föreligger,
upprättat av miljö- och byggnämndens kansli i oktober 2008.
Förslag till taxa, separat handling.
Prövning och tillsyn inom miljöbalken och livsmedel
Ärendebeskrivning
Efter beslut i regeringen har bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd omarbetats, vilket inneburit att
prövningsnivåer och definitioner för många verksamhetskoder har ändrats.
Även förordningen har i vissa delar förändrats. Den omarbetade förordningen
med bilaga trädde, med något undantag, i kraft den 1 januari 2008.
Dår förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga nu
har ändrats, måste även taxan för miljötillsyn anpassas till gällande
prövningsnivåer och verksamhetskoder.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför upprättat ett underlag
som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens
område.
Nu framtaget förslag för Gnosjö kommun för tillsyn enligt miljöbalken,
innebär att en riskbedömning enligt tabell 3 görs över sådan miljöfarlig
verksamhet som anges i tabell 2 och som skall betala en årlig tillsynsavgift
baserad på den tillsynstid, som miljö- och byggnämnden tilldelar
anläggningen eller verksamheten. Avgifter för tillsyn i övrigt skall betalas
enligt tabell 1.
Av miljöbalken 27 kap. 1 § första stycke framgår att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrift om avgift för
myndigheter kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och
tillsyn med anledning av EG-förordningar inom denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter när
det gäller en kommunal myndighets verksamhet.
Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner har haft en
tjänstmannagrupp som utifrån SKL:s underlag arbetat fram en ny taxa inom
miljöbalkens område.
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Mbn § 200 forts
Taxa för Miljö- och byggnämndens verksamhet (prövning och tillsyn inom
miljöbalken, livsmedel samt plan- och bygglagens område).

Miljö- och byggnämnden beslutar
1.

Föreslå kommunfullmäktige att anta taxa, upprättad av miljö- och
byggförvaltningens kansli i oktober 2008.
Taxa, separat handling.

2.

Taxan skall gälla från den 1 januari 2009.

3.

miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja de i tabellerna 1 och 2 med riskbedömning enligt tabell 3
angivna fasta avgifterna,
den avgift som skall utgå per timme handläggningstid med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året
före avgiftsåret, samt
basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2008.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______
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Dnr: 2008-0895

Begäran om övertagande av tillsyn över 7 st gjuterier i Gnosjö kommun

Platsnummer
0617-130
0617-144
0617-169
0617-179
0617-180
0617-181
0617-301

Anläggning
Johnsson Design
(Nyströms) AB
Ezze AB
SGV Industrier AB
Sibes Metall
Metallfabriken EVO AB
Metallteknik Produktion AB
Holmgrens Metall AB

Fastighet
MARÅS 1:26

Hkod
27.50

TÖLLSTORP 1:324
GÅRÖ 1:231
SIGGEBO 1:16
TÖLLSTORP 5:1
AGGARP 1:36
TÖLLSTORP 1:669

27.130
27.130
27.130
27.130
27.50
27.130

Bakgrund
Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
Myndigheternas åligganden
7 § En myndighet som har tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall för
tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av
tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet.
Myndigheten skall
1. senast den 30 juni 1999 ha gjort en utredning om tillsynsbehovet inom sina
ansvarsområden och därefter varje år uppdatera utredningen med hänsyn till
de förutsättningar som kan ha ändrats,
2. föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn,
3. för sina ansvarsområden för varje verksamhetsår upprätta en samlad
tillsynsplan, baserad på utredningen enligt 1 och verksamhetsregistret enligt
2, för hur tillsynsarbetet skall bedrivas, samt
4. regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.
Utredningen enligt andra stycket 1 och tillsynsplanen enligt andra stycket 3
skall beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av
myndighetens resurser. När en kommunal nämnd utövar den operativa
tillsynen är det nämnden som skall fatta beslut om utredningen och
tillsynsplanen. Förordning (2004:733).

Miljö- och byggnämnden
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Överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsynen
10 § Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen inom tillsynsområden med beteckningen Ö i bilagan till denna
förordning, om kommunfullmäktige har gjort framställning om det.
Överlåtelse enligt första stycket skall avse grupper av tillsynsobjekt. Om
länsstyrelsen anser det mer lämpligt, kan överlåtelse dock avse enstaka
tillsynsobjekt.
11 § Vid prövning av en framställan om överlåtelse enligt 10 § skall
länsstyrelsen beakta
1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 7 § första
stycket,
3. kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av kommunala
verksamheter, samt
4. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynen.
Länsstyrelsen skall avslå en kommuns framställan om överlåtelse av tillsyn
över kommunala verksamheter om kommunen har en nämndorganisation som
strider mot 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900) eller om
kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra
organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för att
utöva en effektiv tillsyn. Förordning (2004:733).
Personal på miljö- och byggförvaltningen
På Miljö- och byggnämnden finns personal med kompetens inom området
miljöskyddstillsyn.
Vid ett övertagande av tillsynen över nämnda gjuterier kommer
tillsynsresurserna att förstärkas med 0.25 tjänst.
Personalförstärkningen finansieras med tillsynsavgifter.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen i Jönköping län
hemställa att Miljö- och byggnämnden skall få överta tillsynen enligt
miljöbalken för :
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Platsnummer
0617-130
0617-144
0617-169
0617-179
0617-180
0617-181
0617-301

Anläggning
Johnsson Design (Nyströms) AB
Ezze AB
SGV Industrier AB
Sibes Metall
Metallfabriken EVO AB
Metallteknik Produktion AB
Holmgrens Metall AB

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
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Fastighet
MARÅS 1:26
TÖLLSTORP 1:324
GÅRÖ 1:231
SIGGEBO 1:16
TÖLLSTORP 5:1
AGGARP 1:36
TÖLLSTORP 1:669

Hkod
27.50
27.130
27.130
27.130
27.130
27.50
27.130

