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§ 48 Dnr 2022/00087 

Godkännande av dagordning 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen, med ändringen att punkt 11 
Ansökan strandskyddsdispens brygga och båthus Grängsbo 8:7 MBN-2022-405 
utgår. 
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§ 49 Dnr 2022/00029 

Information ekonomi 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 50 Dnr 2022/00030 

Information miljö- och byggchef 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 51 Dnr 2022/00080 

Miljösanktionsavgift köldmedia Alfta Kyrkby 26:10 
MBN-2022-306 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att ICA Supermarket Alfta 
med organisations-/personnr 559229-4812 ska betala miljösanktionsavgift på 1000 
kr. Sanktionsavgift är aktuell eftersom årsrapport för köldmedium inkommit efter den 
31 mars. 
 
Betalningen ska ske inom 30 dagar från att detta beslut delgetts och enligt 
betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. Efter sista 
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet 
förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas (se 
bifogat informationsblad från Kammarkollegiet.) 
 
Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel 
miljösanktionsavgift ut. 
 
Lagstöd: 30 kap 2 § 3 § och 5 § miljöbalken, 15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 9 kap. 20 § förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. 
 
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från 
delgivning. 

Ärendet 
På fastigheten finns 8 aggregat innehållande totalt 470,61 ton koldioxidekvivalenter. 
Årsrapport för köldmedia ska rapporteras för föregående år och skickas in senast 
den 31 mars året efter. Ingen årsrapport inkom inom tiden år 2022. Påminnelse om 
årsrapport skickades 2022-05-07, rapporten inkom 2022-05-09 
 

Skäl för beslutet samt lagförklaring 
I miljöbalkens 30 kap 3 § anges att tillsynsmyndigheten beslutar om 
miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
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I miljöbalkens 30 kap 5 § anges att en miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio 
dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. 
Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom 
en dom som har vunnit laga kraft. 
 
I 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter anges att om en 
miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att 
vidta rättelse. 
 
I samma förordning 4 § anges att om en miljösanktionsavgift har beslutats för en 
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse inom 
två år från tidigare sanktionsbeslut, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. 
 
Enligt 1 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift 
enligt 30 kap. miljöbalken tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges 
i denna förordning.  
 
I 9 kap. 20 § anges att miljösanktionsavgift med beloppet 1000 kr ska tas ut för en 
överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 
att vara försenad med att lämna in en rapport.  
Rapport för köldmedia gällande fastigheten Alfta Kyrkby 26:10 har inte inkommit 
inom lagstadgad tid.  
 
Eftersom skyldigheten att skicka in årsrapport för köldmedia åsidosatts är det inte 
oskäligt att en miljösanktionsavgift påförs operatören. 
 

Kommunicering 
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 
sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. Operatören har fått 
tillfälle att yttra sig över detta beslut. 
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Operatören har 2022-06-07 anfört att det på grund av att familjemedlem blivit 
sjukskriven varit svårt att hinna med det som behöver göras. 
Miljö- och byggnämnden anser inte att angivna omständigheter är sådana som gör 
att det kan anses oskäligt att besluta om avgift. ICA Supermarket Alfta ska därför 
debiteras en miljösanktionsavgift. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar i ärendet 
Kommunicering inför beslut 
Tjänsteskrivelse miljösanktionsavgift 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Beslutet ska skickas till: 
Ansvarig som beslutet riktas till och som anges i beslutet. 
Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift. 
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§ 52 Dnr 2022/00081 

Miljösanktionsavgift köldmedia Södra Edsbyn 12:70 
MBN-2022-416 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att Idrottsparken Edsbyn 
AB med organisationsnummer 556951-4796 ska betala miljösanktionsavgift på 
2000 kr. Sanktionsavgift är aktuell eftersom årsrapport för köldmedium inkommit 
efter den 31 mars. Sanktionsavgiften dubblas eftersom överträdelsen har upprepats 
inom två år från föregående överträdelse. 
 
Betalningen ska ske inom 30 dagar från att detta beslut delgetts och enligt 
betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. Efter sista 
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet 
förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas (se 
bifogat informationsblad från Kammarkollegiet.) 
 
Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel 
miljösanktionsavgift ut. 
 
Lagstöd: 30 kap 2 § 3 § och 5 § miljöbalken, 15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 9 kap. 20 § förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. 
 
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från 
delgivning. 
 

Ärendet 
På fastigheten finns två aggregat VP-B och VP-A, båda innehåller 12,55 ton 
koldioxidekvivalenter vardera, totalt 25,1 CO2e. Årsrapport för köldmedia ska 
rapporteras för föregående år och skickas in senast den 31 mars året efter. Ingen 
årsrapport inkom inom tiden från operatören år 2020 och inte heller år 2022. 
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Skäl för beslutet samt lagförklaring 
I miljöbalkens 30 kap 3 § anges att tillsynsmyndigheten beslutar om 
miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
I miljöbalkens 30 kap 5 § anges att en miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio 
dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. 
Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom 
en dom som har vunnit laga kraft. 
 
I 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter anges att om en 
miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att 
vidta rättelse. 
 
I samma förordning 4 § anges att om en miljösanktionsavgift har beslutats för en 
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse inom 
två år från tidigare sanktionsbeslut, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. 
 
Enligt 1 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift 
enligt 30 kap. miljöbalken tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges 
i denna förordning.  
 
I 9 kap. 20 § anges att miljösanktionsavgift med beloppet 1000 kr ska tas ut för en 
överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 
att vara försenad med att lämna in en rapport. Eftersom överträdelsen har 
upprepats inom två år ska dubbel avgift tas ut, det vill säga 2000 kronor. 
Rapport för köldmedia gällande fastigheten Södra Edsbyn 12:70 har inte inkommit 
inom lagstadgad tid.  
 
Eftersom skyldigheten att skicka in årsrapport för köldmedia åsidosatts är det inte 
oskäligt att en miljösanktionsavgift påförs operatören. 
 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunicering 
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 
sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. Idrottsparken 
Edsbyn AB via Andreas Norgren har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut. 
Beskrivning har skickats in att det har glömts bort på grund av att den som anlitades 
för att utföra kontrollen har avlidit. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar i ärendet 
Underrättelse om miljösanktionsavgift 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse miljösanktionsavgift 
Hur man överklagar 
 
Beslutet ska skickas till 
Ansvarig som beslutet riktas till och som anges i beslutet. 
Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift. 
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§ 53 Dnr 2022/00082 

Miljösanktionsavgift köldmedia Södra Edsbyn 11:66 
MBN-2022-417 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att Blomsterboden blommor 
& presenter i Edsbyn AB med organisationsnummer 556699-5105 ska betala en 
miljösanktionsavgift på 5000 kr för att ha överskridit föreskrivet krav på intervall för 
läckagekontroll av köldmedia på fastigheten SÖDRA EDSBYN 11:66. 
 
Betalningen ska ske inom 30 dagar från att detta beslut delgetts och enligt 
betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. Efter sista 
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet 
förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas (se 
bifogat informationsblad från Kammarkollegiet.) 
 
Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel 
miljösanktionsavgift ut. 
 
Lagstöd: 30 kap 2 § 3 § och 5 § miljöbalken, 11 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 9 kap. 17 § förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. 
 
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från 
delgivning 
 

Ärendet 
På fastigheten SÖDRA EDSBYN 11:66 finns köldmedia motsvarande 17,60 ton 
koldioxidekvivalenter och lagstadgat kontrollintervall är 12 månader. 
 
År 2020 inkom årsrapporten för köldmedia med ett kontrolldatum som översteg 12 
månader från föregående års kontrolldatum. Förfrågan sändes till operatören och 
denna kontaktade ansvarig för läckagesökningen. 
 
Svar inkom till miljö- och byggförvaltningen att ”det nog bara var en felskrivning för 
när ansvarig för läckagekontrollen tittade på kontrollrapporten så stod det 2020-09-
10 och på det vi skickade in står det 2020-09-16. Han hade nog tagit 0 som 6”. 
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Kontrollen 2020 var enligt kompletterande information alltså utförd 2020-09-10.  
Vid 2022 års rapportering inkom uppgift om att kontrollen år 2021 var utförd 2021-
09-15 vilket innebär att kontrollen är utförd 5 dagar försent mot de uppgifter som 
lämnades in rättelsen år 2021. 
 

Skäl för beslutet samt lagförklaring 
Enligt Miljöbalken (1998:808) 30 kap 2 § ska en miljösanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till bland annat 
sjukdom, omständigheter som inte kunnat eller borde förutsetts eller som den 
avgiftsskyldige inte kunnat påverka mm. 
 
I miljöbalkens 30 kap 3 § anges att tillsynsmyndigheten beslutar om 
miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
 
I miljöbalkens 30 kap 5 § anges att en miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio 
dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. 
 
Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom 
en dom som har vunnit laga kraft. 
 
I 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter anges att om en 
miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att 
vidta rättelse. 
 
I samma förordning 4 § anges att om en miljösanktionsavgift har beslutats för en 
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse inom 
två år från tidigare sanktionsbeslut, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. 
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Enligt 1 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift 
enligt 30 kap. miljöbalken tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges 
i denna förordning. 
 
Enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 11 § Den som är 
operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska i 
fråga om sådan utrustning vidta de förebyggande åtgärder mot utsläpp av f-gaser 
som anges i artikel 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 eller 5.1 i EU-förordningen om f-gaser 
även om utrustningen inte omfattas av artikelns krav. I 9 kap. 17 § anges att 
miljösanktionsavgift med beloppet 5000 kr ska tas ut för en överträdelse av 11 § 
förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inne uppfyllt 
föreskrivna krav på läckagekontroll. 
 
På fastigheten Södra Edsbyn 11:66 finns det utrustning med krav på periodiserad 
läckagekontroll med 12 månaders intervall, detta intervall har överskridits. 
 

Kommunicering 
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 
sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. Operatören har fått 
tillfälle att yttra sig över detta beslut. 
 
Vid förfrågan har operatören 2022-03-25 anfört att ”byte av kylfirma skett och 
eftersom det stod 200916 på fjolårets rapport i pärmen (ingen ny skrevs ut efter 
rättningen) sa nog jag att kontrollen skall göras innan det datumet. Jag tänkte nog 
inte på att det hade varit felskrivet datum på den tyvärr. Nils-Olov har skött det där 
till mig förr så jag har inte behövt hålla koll på datumen utan han kom och gjorde 
kontrollerna bara.”  
 
Miljö- och byggnämnden anser inte att angivna omständigheter är sådana som gör 
att det kan anses oskäligt att besluta om avgift. Blomsterboden blommor och 
presenter i Edsbyn AB ska därför påföras en miljösanktionsavgift. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar i ärendet 
Köldmedierapport inkommen 2022-03-15 
Köldmedia rapport inkommen 2021-03-29 
Underlag för registerföring 2021-06-15 
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Underrättelse om miljösanktionsavgift 
Tjänsteskrivelse miljösanktionsavgift 
Delgivningskvitto, underrättelse 
Hur man överklagar 
 
Beslutet ska skickas till 
Ansvarig som beslutet riktas till och som anges i beslutet. 
Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift. 
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§ 54 Dnr 2022/00083 

Miljösanktionsavgift avlopp Knåda 3:9 MBN-2022-370 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att Helsinge Vatten AB med 
organisations nr 556768-2777 ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr för att utan 
tillstånd inrättat avloppsanordning på fastigheten KNÅDA 3:9. 
 
Betalningen ska ske inom 30 dagar från att detta beslut delgetts och enligt 
betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. Efter sista 
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet 
förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas (se 
bifogat informationsblad från Kammarkollegiet.) 
 
Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel 
miljösanktionsavgift ut. 
 
Lagstöd: 30 kap 3 § och 5 § miljöbalken, 1 kap 1, 3-4 §§ och 3 kap. 1 § förordning 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter samt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från 
delgivning. 
 

Ärendet 
Helsinge Vatten AB skickade under 2020 in anmälan om att avloppsreningsverket 
på fastigheten KNÅDA 3:9 skulle byggas om. I anmälan uppgav 
verksamhetsutövaren att stora problem fanns med ovidkommande vatten in till 
befintligt reningsverk, (upp till mer än 100 m3//dygn), vid normal drift av det nya 
reningsverket krävs att det inte belastas med mer än cirka 18 m3 per dygn. 
 
Allt över reningsverkets maxbelastning (ca 25 m3) kommer endast förbehandlat att 
brädda orenat till recipient. 
 
Körs verket fortare innebär det att den biologiska reningsförmågan (BOD7) 
försämras, uppskattningsvis en reduktionshalt på ca 75-80 % vilket innebär att 
verket inte klarar värdena för normal skyddsnivå. 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Det lämnades två alternativ där det första innebar att problemet med 
ovidkommande vatten skulle åtgärdas innan verksamhetsutövaren ansöker om 
tillstånd. Alternativ två som meddelades var att om ansökan om tillstånd inkom 
innan åtgärder utförts för att kom till rätta med inläckage av ovidkommande vatten 
skulle tillståndet komma att tidsbegränsas till två år. Ingen återkoppling inkom från 
sökanden. 
 
Ansökan om installation av reningsverk för 60 personekvivalenter (dnr 2021-877) 
inkom från Helsinge Vatten AB 2021-12-07. åtgärder på ledningsnätet hade skett så 
sent som under 2021 då 337 meter huvudledning relinades, dock fanns oklarheter 
hur mycket ovidkommande vatten som fortsatt kommer att komma in till 
reningsverket. Kompletteringsbegäran skickades 2022-02-10 och påminnelse om 
kompletteringsbegäran skickades 2022-03-07 eftersom inget svar inkommit. 
 
Kompletteringen inkom 2022-03-08 där framgår det att avloppsreningsverket består 
av en 10 m3 reaktortank som försörjs med luft från en blåsmaskin. Rensningsverket 
har en 9 m3 mottagningstank uppdelad i två enheter som fungerar som 
buffertvolym och försedimentering och ett 10 m3 slamlager. Fällning av fosfor sker 
genom simultanfällning med aluminiumbaserad fällningskemikalie. 
 
Information från sökanden om att reningsverket redan är installerat och i drift inkom 
till bygg- och miljönämnden 2022-03-10. 
 
Tidsbegränsat tillstånd har lämnats för anläggningen i efterhand. 
 

Skäl för beslutet samt lagförklaring 
I miljöbalkens 30 kap 3 § anges att tillsynsmyndigheten beslutar om 
miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
 
I miljöbalkens 30 kap 5 § anges att en miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio 
dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. 
 
Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom 
en dom som har vunnit laga kraft. 
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I 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter anges att om en 
miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att 
vidta rättelse. 
 
I samma förordning 4 § anges att om en miljösanktionsavgift har beslutats för en 
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse inom 
två år från tidigare sanktionsbeslut, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut 
med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje 
tillfälle. 
 
Enligt 1 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift 
enligt 30 kap. miljöbalken tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges 
i denna förordning.  
 
I 3 kap. 1 § anges att miljösanktionsavgift med beloppet 5000 kr ska tas ut för en 
överträdelse av 13 § förordningen (1998:899)) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots 
att ett sådant tillstånd krävs. 
 
Sökanden har utan tillstånd inrättat en avloppsanordning och det kan inte ses som 
oskäligt att påföra en miljösanktionsavgift. 
 

Kommunicering 
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 
sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. Helsinge Vatten AB 
har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut. 
 
Helsinge Vatten AB vi  har 2022-06-30 anfört följande: 
”Helsinge Vatten AB har tagit del av Miljö- och byggförvaltningens kommunicering 
inför beslut om miljösanktionsavgift.  
 
Ärendet är i princip korrekt beskrivet, men vissa delar är utelämnade. Nedan följer 
därför Helsinge Vattens beskrivning av ärendegången.  
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Under hösten 2020 skickade Helsinge Vatten in en ansökan om tillstånd för ett nytt 
avloppsreningsverk i Ryggesbo. VA-anläggningarna ägs av Ovanåkers kommun, 
och investeringen bekostas således av Ovanåkers kommuns. Helsinge Vatten har 
enligt förvaltningsavtalet i uppdrag att genomföra de investeringar som kommunen 
beslutar om.  
 
Den 11 december 2020 genomfördes ett möte mellan representanter från Helsinge 
Vatten och  och  från Ovanåkers kommun. Den 
inlämnade ansökan samt val av teknisk lösning för avloppsreningsverket 
diskuterades. Från miljö- och byggförvaltningen framfördes att det relativt stora 
inläckaget av ovidkommande vatten till spillvattennätet behöver minska. Det 
bestämdes att Helsinge Vatten skulle komplettera ansökan med åtgärder för 
minskat inläckage, men att arbetet med förfrågningsunderlag och upphandling 
kunde fortskrida. 
 
Under början av 2021 kompletterade Helsinge Vatten tillståndsansökan med de 
uppgifter som efterfrågades på mötet, men den uppdaterade versionen blev tyvärr 
inte inskickad.  
 
Under våren färdigställde  förfrågningsunderlaget och lämnade 
detta i juni till inköpsorganisationen för publicering. I augusti skrev Ovanåkers 
kommun under beställningen till det vinnande anbudet och startmöte för 
byggnationen hölls den 28 september 2021.  
 
I november 2021 upptäcktes att den uppdaterade ansökan inte hade skickats in. 
Detta gjordes i början av december och det dröjde sedan drygt 2 månader innan 
begäran om ytterligare komplettering kom. Denna innehöll 10 frågor, varav flertalet 
var av sådan karaktär att vi behövde få information av leverantören för att kunna 
svara på dessa. Därför dröjde det 4 veckor innan svaret kunde skickas den 8 mars 
2022. Under mars driftsattes det nya reningsverket, det var alltså inte 
färdiginstallerat när kompletteringen skickades in. Slutbesiktning av 
avloppsreningsverket gjordes 28 mars 2022.  
 
Beslut om tillstånd för avloppsreningsverket fattades den 20 maj 2022.  
 
I och med att det är Ovanåkers kommun som har genomfört upphandlingen och 
beställningen av det nya reningsverket anser vi att det är delat ansvar mellan 
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Ovanåkers kommun och Helsinge Vatten för att byggnationen genomfördes innan 
tillståndet var beslutat.” 
 
Miljö- och byggnämnden anser inte att angivna omständigheter är sådana som gör 
att det kan anses oskäligt att besluta om avgift. En upphandling kan påbörjas innan 
ett tillstånd meddelats men själva anläggandet av anordningen får inte påbörjas 
innan tillstånd erhållits och överklagandetiden gått ut. Sökanden informerades 
muntligen vid Teamsmöte 2020-12-11 att själva anläggandet av reningsverket inte 
får påbörjas innan tillstånd meddelats. Det är Helsinge Vatten AB som är sökande 
för inrättandet av avloppsanläggningen och ska debiteras en miljösanktionsavgift för 
överträdelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar i ärendet 
Kommunicering inför beslut om miljösanktionsavgift 
Beslut om miljösanktionsavgift 
Tjänsteskrivelse miljösanktionsavgift 
Delgivningskvitto 
Hur man överklagar 
 
Beslutet ska skickas till 
Ansvarig som beslutet riktas till och som anges i beslutet. 
Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift. 
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§ 55 Dnr 2022/00086 

Information om kommande sanktionsavgift livsmedel 
Långhed 7:6 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 56 Dnr 2022/00085 

Vidare handläggning fukt och mögel Södra Edsbyn 
13:125 MBN-2021-468 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet för vidare handläggning 
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§ 57 Dnr 2022/00075 

Information ansökan om förhandsbesked 
enbostadshus Knåda 12:32 MBN-2022-261 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och åker gemensamt till området 
efter mötet. 
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§ 58 Dnr 2022/00078 

Ansökan strandskyddsdispens uteklassrum och 
trätrottoar Långhed 12:5 MBN-2022-414 
Miljö- och byggnämndens beslut 
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna 

om strandskydd i 7 kap. 15 §. 
 

• Särskilda skäl bedöms vara att anläggningen för sin funktion behöver ligga vid 
vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området, Miljöbalken (MB)  
7 kap. 18 c § punkt 3. 
 

• Tomtplatsavgränsningen är endast den del som den enklare trätrottoar med 
tillhörande diken samt uteklassrummens yta som upptar marken. 
 

• Naturvärdesinventering är gjord 
 

• Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 
 

Ärendet 
Ansökan gäller anläggande av anpassad trätrottoar utmed strandkanten samt 
tillhörande bro och uteklassrum. Naturvärdesinventering av sakkunnig har skett 
utmed hela sträckan. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§.  
 
Naturtyp 
Se utförd naturvärdesinventering 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
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Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas negativt 
i och med anläggande av anpassad trätrottoar. 
 
Tomtplatsbestämning 
Tomtplatsavgränsningen är den markareal som vägen och tillhörande diken upptar 
samt den yta som tillhörande uteklassrum upptar på marken. 
 

Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. 
 
Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett 
oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort 
eller lång sikt.  
 
Anläggningen av trottoar kommer inte att strida mot strandskyddets syfte. 
Placeringen påverkar därför inte djur- och växtlivet eller allmänhetens tillgång till 
strandområdet. Särskilt skäl bedöms finnas och att anläggningen för sin funktion 
måste ligga inom strandskyddsområdet och detta behov inte kan tillgodoses 
utanför. 
 

Upplysningar 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 
Avvikelser från inkommen ansökan ska direkt anmälas till bygglovsavdelningen. 
 
Anläggande av trummor är vattenverksamhet och kan vara anmälningspliktigt till 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
 
Uppläggningen av massor utanför arbetsområdet kan behöva anmälas till 
kommunens miljö- och byggkontor (miljö- och hälsoskyddsinspektör). 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd  2022-06-16 
Situationsplan diarieförd  2022-06-16 
Naturinventering diarieförd  2022-06-16 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 59 Dnr 2022/00079 

Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 4:15 
MBN-2022-365 
Miljö- och byggnämndens beslut 
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna 

om strandskydd i 7 kap. 15 §. 
 

• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar 
betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 

• Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-
område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka 
till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §. 
 

• 15 meter ut från byggnad avses vara tomtplats. 
 
• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 
 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.  
Tomtplats avses området 15 meter ut från byggnad.  
Naturvärdesinventering av sakkunnig har inlämnats. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§ 
 
Naturtyp 
Se bifogad naturvärdesinventering 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det 
är fri passage till strandlinjen på östra sidan av tänkt fritidshus. 
 
Tomtplatsbestämning 
Vid etablering av fritidshus bedöms 15 meter ut från fasad vara tomtplats. 
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Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på 
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på 
kort eller lång sikt. 
 
Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger 
inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte. 
 
Sökanden har inlämnat en naturvärdesinventering som visar på att inga 
skyddsvärda växter eller djur finns inom området. 
 

Upplysningar 
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har 
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas. 
 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.). 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd 2022-05-27 
Foton diarieförd 2022-07-03 
Situationsplan diarieförd 2022-05-27 
Naturvärdesbedömning diarieförd 2022-08-26 
 
Beslutet ska skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 60 Dnr 2022/00084 

Information ersättningar 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 61 Dnr 2022/00044 

Sammanträdesdagar 2023 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden antar de föreslagna sammanträdesdatumen. 
 

Ärendet 
Miljö- och byggförvaltningens förslag på sammanträdesdagar för 2023: 
 
 2  februari Smtr A 
 16 mars Smtr A 
 20  april  Smtr A 
 25 maj  Smtr A 
 15 juni  Smtr A  
 10 augusti Smtr A 
 7  september Smtr A 
 12  oktober Smtr A 
 7  december  Smtr A 
 
Politikerberedningen har möte måndagen en och en halv vecka innan nämndens 
sammanträde. 
 
 23 januari Smtr plan 2 
 6 mars Smtr plan 2 
 11 april  Smtr plan 2 
 15  maj  Smtr plan 2 
 5  juni  Smtr plan 2  
 31 juli  Smtr plan 2 
 28  augusti Smtr plan 2 
 2  oktober Smtr plan 2 
 27  november Smtr plan 2 
 
Nämnden sammanträder kl 9:00 
Politikerberedningen sammanträder kl 8:30 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse MBN-2022/00044 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 62 Dnr 2022/00031 

Delegationsbeslut 2022-06-22--2022-09-06 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegationsbeslut 
2022-06-22--2022-09-06 



 

Miljö- och byggnämnden 
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§ 63 Dnr 2022/00032 

Meddelande - beslut för kännedom 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 




