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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-03-09 

BMN §23 

Föreläggande med vite, XXXXX, fastigheten

XXXXX

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att XXXXX senast den 2022-08-31 ska: 

1. Vid vite om 2.000 kronor följa villkor i beslut om föreläggande om

försiktighetsmått .

2. Vid vite om 5.000 kronor städa upp på fastigheten genom att sortera avfall som ska

vara kvar på fastigheten i tydliga fraktioner och köra resterande avfall till godkänd

Avfallsmottagare.

3. Vid vite forsla bort de fordon som stått avställda mer än 3 år från fastigheten till

godkänd avfallsmottagare. Med ovanstående så avses:

7.500 kronor för fordon (buss) med registreringsnummer XXXXX
7.500 kronor för fordon (lastbil) med registreringsnummer XXXXX
1.500 kronor för fordon med registreringsnummer XXXXX
1.500 kronor för fordon med registreringsnummer                   XXXXX
1.500 kronor för fordon med registreringsnummer XXXXX

4. Vid vite om 32.000 kronor gräva bort oljefläckar på fastigheten och skicka med

godkänd transportör till godkänd mottagare. Skicka kopia på transportdokument till

Samhällsbyggnadsförvaltningen.

5. Vid vite om 2.000 kronor skicka det oljeförorenade vattnet från invallningen med

godkänd transportör av farligt avfall till godkänt mottagare. Skicka kopia på

transportdokument till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

6. Förvara flytande kemikalier och flytande farligt avfall inval lat, märkt och

Nederbördsskyddat.

7. Förvara fordonsbatterier och liknande farligt avfall på hårdgjord yta och

Nederbördsskyddat.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-03-09 

Motivering 
De åtgärder som verksamhetsutövaren föreläggs att utföra är problem som antingen är 
återkommande eller har kvarstått under längre tid. I inspektionsrapporter från 2019 och 
2020 noterades flera av de anmärkningar som kvarstår idag. Även om verksamheten har 
åtgärdat vissa problem så är problematiken överlag densamma. 
Verksamheten utför bland annat rivningsarbeten och en större del av verksamheten går 
ut på att hantera och lagra bygg-och rivningsavfall på fastigheten. Verksamhetsutövaren 
har vid flertalet tillfällen informerats om att avfallet behöver sorteras och förvaras 
separerat. Vid tillsyn har verksamhetsutövaren inte visat att avfallet behandlats i enlighet 
med 3 kap 10-11 §§ Avfallsförordning (2020:614). Bygg- och miljönämnden ser därför ett 
behov av att förelägga verksamheten om att städa upp och sortera avfallet som finns på 
fastigheten. 
Fordon som varit avställda sedan 2018 eller tidigare, ska bortskaffas från fastigheten 
eftersom dessa numer anses utgöra farligt avfall. Avfall som förvarats på fastigheten 
längre än 1 år alternativt 3 år utgör en olaglig deponi enligt 15 kap. Sa § MB. Bygg- och 
miljönämnden gör bedömningen att även om vissa av fordonen har en ålder som 
överstiger 30 år så är fordonen i sådant skick och har förvarats på ett sätt som visar på 
att det inte handlar om veteranfordon av historiskt intresse. Fordonen som avses i 
föreläggandet anses därför inte vara av historiskt intresse och ska därigenom ses som 
uttjänta fordon. 
I och med det omfattande oljespill som uppstått och inte grävts bort på fastigheten, den 
bristande kemikaliehanteringen, den olämpliga hanteringen av farligt avfall och de 
fordonsbatterier som stod runt om på fastigheten utan nederbördsskydd, har 
verksamheten brustit i att efterleva de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 3§ MB. 
Verksamheten har även brustit i att efterleva villkor 3-5 i beslut om föreläggande om 
försiktighetsmått som anger hur verksamheten ska hantera kemikalier och farligt avfall. 
Utifrån ovanstående information så anses det vara motiverat att ha ett föreläggande med 
vite enligt 26 kap 9 och 14§§ Miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Under tillsynsbesök 2021-06-24 överenskom verksamhetsutövaren och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att verksamhetsutövaren senast 2021-08-31 skulle 
åtgärda brister som framkom under inspektionen. Ingen redovisning inkom och följande 
tillsynsbesök den 2021-12-10 informerades verksamhetsutövaren om att ett 
föreläggande kopplat till ett vite kommer att skrivas för ovanstående punkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
lnspektionsrapport
lnspektionsrapport 2020-11-18
lnspektionsrapport 2021-06-24

Beslutsmottagare 
XXXXX
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-03-09 

BMN §27 

Sanktionsåtgärd enligt Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter - XXXXX på fastigheten

XXXXX

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att återkalla tobakstillståndet som XXXXX med enskild 
firma, innehar på XXXXX, XXXXX, på fastigheten Vinkelhaken 9, Katrineholm. 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Sanna Cronhielm (MP), 
Richard Hermansson (SD), Franca Baban (S), Malin Sandqvist (S). 

Motivering 
Nämnden bedömer att den omärkta tobak som påträffats i rörelsen vid inspektion den 
16 december 2021 varit avsedd för försäljning. Att näringsidkaren historiskt och vid 
upprepade tillfällen tillhandahållit röktobak i portionspåsar utan märkning likt den som 
påträffades i december stärker bilden av att tobak varit avsedd för försäljning till kund. 

Näringsidkare som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet att ha en god 
kännedom om de regler som gäller enligt tobakslagen. För att få sälja tobak till 
konsument måste man ha ett tobakstillstånd och tobaksprodukterna måste ha korrekt 
märkning. Att i näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter tobaksvaror som saknar 
hälsovarning eller har uppenbart oriktig hälsovarning är ett brott mot 3 kap 1 § LTLP. 

Enligt LTLP får en kommun återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndshavaren inte 
uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande. Återkallelse med stöd av 7 kap. 
10 § punkt 2 LTLP aktualiseras om det uppstår sådana brister i tillståndshavarens 
personliga eller ekonomiska förhållanden att dessa, om förhållandena förelegat vid 
tillståndsprövningen, inneburit att sökanden inte skulle ha uppfyllt lämplighetskravet i 5 
kap 2§ LTLP vid tillståndsgivningen (Prop. 2017 /18:156 s. 213). Utgångspunkten är att ett 
tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav 
som ställs i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Av förarbetena (Prop. 2017 /18:156 s. 214) framgår att kommunen i stället för återkallelse 
enligt 7 kap. 10 § får meddela tillståndshavaren en varning. Återkallelse av ett 
försäljningstillstånd är en mycket ingripande åtgärd och bör därför förekomma endast i 
de allvarligaste fallen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

15(21) 



... . .  - -

� Katrineh,olm 

Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2022-03-09 

Utifrån vad som framgår av förarbetena bedömer nämnden att näringsidkaren inte skulle 
ha uppfyllt lämplighetskraven i enlighet med 5 kap 2§ LTLP. Av utredning i ärendet 
framkommer också att räktobaken (2,5 kilo) enligt egna uppgifter tagits in från Kurdistan 
men inte tullats. Enligt gällande regler gör man sig då skyldig till smuggling. 

Nämnden bedömer att det inte kan ha undgått näringsidkaren att de produkter som 
funnits i rörelsen inte uppfyllt lagstiftningens krav. 

Det kan anses olyckligt att myndigheter inte tidigare tydligt agerat när uppenbara brister 
och misstankar om brott funnits i verksamheten, det är dock ingen förmildrande 
omständighet då ansvaret att ha god kännedom om gällande regler ligger på 
näringsidkaren. 

Med hänsyn till de högt ställda krav som ställs för att få bedriva försäljning av tobak och 
med utgångspunkt i det som nu har framkommit av utredningen och med beaktandet av 
återkommande och upprepade brister kring efterlevnaden av tobakslagen under lång tid, 
samt att det funnits försvårande omständigheter redan vid tillståndsgivning så har 
nämnden fått anledning att omvärdera näringsidkares personliga lämplighet att sälja 
tobak. 

Nämnden bedömer det sammantaget så pass allvarligt att en varning inte är en tillräckligt 
ingripande åtgärd utan att det istället motiverar en återkallelse av tobakstillståndet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under ordinarie tillsyn den 16 december 2021 besökte miljöinspektörer från 
kontrollmyndigheten samt polis verksamheten XXXXX för en tobakskontroll. 
Verksamhetsutövaren var på plats vid besöket. Ingen tobak uppgavs förvaras i butikens 
bottenvåning/källare. Vid besöket fann Polisen 2600 gram tobak fördelat på 13 påsar 
instoppade i en sopsäck i verksamhetens tvättmaskin på nedervåningen, samt ytterligare 
en påse innehållande 117 gram i en kartong tillsammans med andra tomma zip
lockspåsar i verksamhetens källaren. I källaren fanns även en våg där även tobaksspill 
fanns, i anslutning till vågen fanns även ett stort antal påsar av samma sort som tobaken 
förvarades i. Vid besöket påträffades även en påfyllnadsbehållare för elektroniska 
cigaretter innehållande nikotin. Verksamheten är inte anmäld för försäljning av 
elektroniska cigaretter. 

Vid tillsynsbesöket uppgavs tobak vara för eget bruk. Verksamhetsutövaren lämnade 
uppgifter om att tobaken köpts i Årsta i samband med tillsynsbesöket. Verksamheten 
skulle enligt uppgifter på plats inkomma med kvitto/följesedlar om att tobaken köpts 
lagligt i Sverige. Uppgifter om ursprung har sedermera ändrats i inkommet yttrande och 
härrör enligt ägaren från Kurdistan som han besökte i november 2021. 

En anmälan om olovlig tobakshantering har enligt uppgift upprättats av polisen och 
översänts till åklagare för beslut om åtal ska väckas. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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� Katrineh,olm 

Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2022-03-09 

Meddelande om inledd tillsynsutredning med anledning av ovanstående skickades 2022- 

01-04. Näringsidkaren inkom med ett skriftligt yttrande i ärendet 2022-01-07.

Med anledning av näringsidkarens yttrande begärde kontrollmyndigheten in 

tullhandlingar för de 2,5 kilo tobak som näringsidkaren uppgav ha förts in i Sverige enligt 

inkomna uppgifter. 2022-02-21 inkommer näringsidkaren med svar att tobak inte tullats 

enligt gällande regler, och att han inte haft kännedom om att tobaken behövde tullas. 

Av utredning och historisk skötsamhet framgår att det funnits upprepade awikelser & 

brister i verksamheten samt att Polismyndigheten vid två tidigare tillfällen (2012 och 

2016) även beslagtagit tobak. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Utredning 

Beslutsmottagare 
XXXXX
Akten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 
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