
ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 

Miljö och byggnadsnämnden   1(6) 
 

1. Plats och tid Kommunkontoret i Åsele 2014-08-26, 09.00-11.49 

 

Beslutande Carina Danielsson(S) tjänsrg. ersättare  

 Marcus Lindh(s) ledamot 

 Roger Jakobsson(S)  tjänsrg. ersättare 

 Alf Johansson(Åkl) ledamot 

 Jim Danielsson (Åkl) ordf 

 Sylvia Samuelsson(Åkl) ersättare, tjänstgörande § 52  

  

         

        

 

Övriga deltagande Monika Roos sekr. 

 Lars-Åke Ingelsson räddningschef 

 Sofia Sparrfeldt miljö.insp. 

 Jenny Holmqvist Lycksele kommun 

 Robert Borgen näringslivschef 

  

            

 
Utses att justera Marcus Lindh  

 Sylvia Samuelsson  § 52 
 
Justeringens  

plats och tid Åsele kommunkontor    

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………………. Paragrafer  50 - 54 
  Monika Roos   

  

 Ordförande ……………………………………………………. 
  Jim Danielsson 

 

 Justerande ……………………………………………………. 
  Marcus Lindh Sylvia Samuelsson 

 

  ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Åsele kommun Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-08-26   
 

 

Datum för                                              Datum för                           

anslags uppsättande 2014-08-26 anslags nedtagande    2014-09-24   
 
Förvaringsplats 

för protokollet Miljö och byggnadsnämndens kansli 

 

 
Underskrift       …………………………………………………….  
 Monika Roos/Utdragsbestyrkande  
 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum  2 (6) 

   2014-08-26 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden  Utdragsbestyrkande 

Sign. Sign. 
 

MoB § 50 

 

Val av protokolljusterare 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

- att utse Marcus Lind hjämte ordförande justera protokollet. 

- att utse Sylvia Samuelsson som beslutsfattare för § 52 . 

----- 

  



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum  3 (6) 

   2014-08-26 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden  Utdragsbestyrkande 

Sign. Sign. 
 

MoB § 51 

14. ME0103 

Utdömande av miljösanktionsavgift Hotellet 1 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden, Åsele kommun (SCB-kod 2463) konstaterar vid granskning av 

inlämnad kontrollrapport för kylanläggning med köldmedia att föreskriven rapportering till 

myndighetsenheten för år 2013 inte genomförts senast den 31 mars efterföljande år. Efter kon-

takt med Åsele Wärdshus inkom rapporten 2014-04-09. Vid granskning noterades att man anli-

tat ett företag vars certifikat utgått samt att läckagekontrollen inte utförts inom föreskrivet 

tidsintervall. Företaget har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2014-06-18 § 36 

 

Eftersom verksamhetsutövaren anlitat en firma som vid tidigare tillfällen varit certifierad bedömer 

miljö- och byggnadsnämnden att verksamhetsutövaren har försökt undvika en lagöverträdelse en-

ligt 30 kap. 2 § andra stycket p. 3 miljöbalken. Därför döms ingen miljösanktionsavgift ut för att 

ha anlitat en icke ackrediterad/ certifierad firma. Den anlitade firman har inte meddelat verksam-

hetsutövaren att certifieringen utgått och då det inte bedöms skäligt att verksamhetsutövaren för 

varje år ska kontrollera firmans certifiering ska en miljösanktionsavgift för detta inte dömas ut. 

 

- att ålägga Åsele Wärdshus (556365-9449) att betala miljösanktionsavgifter på sammanlagt 

 6 000 kr. 

----- 

Synpunkter har inkommit från berört företag att rutinerna har ändrats utan deras vetskap från mi-

jlö- och byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 

- att återkalla beslut daterat 2014-06-10 § 36 för vidare utredning om nämnden åsidosatt sin 

uppgift utifrån nämndens service skyldighet enligt förvaltningslagen 4§. 

- att uppdra till näringslivschefen och miljöinspektören att utreda frågan vidare. 

----- 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
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   2014-08-26 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden  Utdragsbestyrkande 

Sign. Sign. 
 

MoB § 52 

 

14.ME0154 

Utdömande av miljösanktionsavgift Pilen 5 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden, Åsele kommun (SCB-kod 2463) konstaterar vid granskning av 

inlämnad kontrollrapport för kylanläggning med köldmedia att föreskriven rapportering till 

miljöenheten för år 2013 inte genomförts senast den 31 mars efterföljande år. Efter kontakt 

med Kronans blommiga bageri konstaterades att läckagekontroll uteblivit. Företaget har haft 

möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Yttrande. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2014-06-18 § 37 

 

- att ålägga Kronans blommiga bageri (556628-8261) att betala en miljösanktionsavgift på 5000 

kr. 

----- 

 

Synpunkter har inkommit från berört företag att rutinerna har ändrats utan deras vetskap från mi-

jlö- och byggnadsnämnden. 

Jim Danielsson anmäler jäv. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 

- att återkalla beslut daterat 2014-06-10 § 37 för vidare utredning om nämnden åsidosatt sin 

uppgift utifrån nämndens service skyldighet enligt förvaltningslagen 4§. 

- att uppdra till näringslivschefen och miljöinspektören att utreda frågan vidare. 

----- 

  



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum  5 (6) 

   2014-08-26 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden  Utdragsbestyrkande 

Sign. Sign. 
 

MoB §53 

 

14.ME0104 

Utdömande av miljösanktionsavgift Viska 2:5 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden, Åsele kommun (SCB-kod 2463) konstaterar vid granskning av 

inlämnad kontrollrapport för kylanläggning med köldmedia att föreskriven rapportering till 

miljöenheten för år 2013 inte genomförts senast den 31 mars efterföljande år. Efter kontakt 

med Handlarn Fredrika inkom rapporten 2014-04-09. Vid granskning noterades att man anlitat 

ett företag vars certifikat utgått samt att läckagekontrollen inte utförts inom föreskrivet tidsin-

tervall. Företaget har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2014-06-18 § 38 

 

Eftersom verksamhetsutövaren anlitat en firma som vid tidigare tillfällen varit certifierad bedömer 

miljö- och byggnadsnämnden att verksamhetsutövaren har försökt undvika en lagöverträdelse en-

ligt 30 kap. 2 § andra stycket p. 3 miljöbalken. Därför döms ingen miljösanktionsavgift ut för att 

ha anlitat en icke ackrediterad/ certifierad firma. Den anlitade firman har inte meddelat verksam-

hetsutövaren att certifieringen utgått och då det inte bedöms skäligt att verksamhetsutövaren för 

varje år ska kontrollera firmans certifiering ska en miljösanktionsavgift för detta inte dömas ut. 

 

- att ålägga Handlarn i Fredrika (556888-1998) att betala miljösanktionsavgifter på sammanlagt 

6 000 kr. 

----- 

 

Synpunkter har inkommit från berört företag att rutinerna har ändrats utan deras vetskap från mi-

jlö- och byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 

- att återkalla beslut daterat 2014-06-10 § 38 för vidare utredning om nämnden åsidosatt sin 

uppgift utifrån nämndens service skyldighet enligt förvaltningslagen 4§. 

- att uppdra till näringslivschefen och miljöinspektören att utreda frågan vidare. 

----- 

  



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
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   2014-08-26 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden  Utdragsbestyrkande 

Sign. Sign. 
 

MoB § 54 

 

14.ME0059 

Utdömande av miljösanktionsavgift Bilen 3 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden, Åsele kommun (SCB-kod 2463) konstaterar vid granskning av 

inlämnad kontrollrapport för kylanläggning med köldmedia att föreskriven läckagekontroll inte 

genomförts inom 12 månader. Läckagekontrollen var utförd 5 dagar försent.  

Företaget har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2014-06-18 § 39 

 

- att ålägga OK Ek Förening (794000-1063) att betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr.  

----- 

 

Synpunkter har inkommit från berört företag att rutinerna har ändrats utan deras vetskap från mi-

jlö- och byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 

- att återkalla beslut daterat 2014-06-10 § 39 för vidare utredning om nämnden åsidosatt sin 

uppgift utifrån nämndens service skyldighet enligt förvaltningslagen 4§. 

- att uppdra till näringslivschefen och miljöinspektören att utreda frågan vidare. 

----- 


