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Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag

BOX 124
13408 INGARÖ

Delegationsbeslut BMH 4297

BJÖRNÖ 1:40: Beslut om miljösanktionsavgift på grund
av för sent inkommen miljörapport

Verksamhetsutövare
Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag
Org. nr 556497-3948

Uppgift om var anläggningen är belägen
BJÖRNÖ 1:40, Björnö-Långviks avloppsreningsverk, Anläggningsid: 0120-51-
003

Beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun (Regional kod enligt
SCB 0120) beslutar att

1. av Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag (org. nr 556497-3948) ta ut
miljösanktionsavgift om 1000 kr.

2. miljösanktionsavgiften ska betalas inom 30 dagar efter det att den
avgiftsskyldige delgetts beslutet och enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.

3. av Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag (org. nr 556497-3948) ta ut en
avgift om 3150 kr för handläggning av ärende gällande
miljösanktionsavgift.

4. avgifterna ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut
Beslutet är meddelat med stöd av 12 kap. 5 § 2 pt förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter, 30 kap. 1, 2, 3, 5 § och 27 kap. 1 § miljöbalken
(1998:808), 9 kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken samt taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-10-03 § 188
punkt 9 för beslut enligt miljöbalken.

Delegaten har enligt gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning ta
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beslut.

Ärendet
Verksamheten omfattas av tillståndsplikt och verksamhetskod 90.10 (2016) enligt
28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheter som bedriver
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till
tillsynsmyndigheten via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP. Rapporten ska
inkomma till tillsynsmyndigheten senast 31 mars året efter det kalenderår som
miljörapporten avser, enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
(2006:9).

Om miljörapporten inkommer för sent ska tillsynsmyndigheten ta ut en
miljösanktionsavgift enligt 12 kap. 5 § 2 pt förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter.

Miljörapporten för anläggningen avseende år 2016 inkom till tillsynsmyndigheten
2017-04-03 och har därmed inkommit för sent.

Avdelningen har kommunicerat underlag för beslut om att ta ut
miljösanktionsavgift med verksamhetsutövaren 2017-09-06. Inga synpunkter har
inkommit till bygg- och miljöavdelningen gällande föreslaget beslut.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) är föreskriven med stöd av 30
kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och innehåller bestämmelser om särskilda
avgifter som ska tas ut om man exempelvis inte följer vissa bestämmelser som
meddelats med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom balkens område.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har skyldighet att ta ut
miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte skett med uppsåt eller om den
har skett av oaktsamhet. Miljösanktionsavgift ska inte tas ut om det på grund av
särskilda omständigheter får anses uppenbart oskäligt. Omständigheter som kan
innebära att det bedöms oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift är
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller
genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa, eller
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.
miljöbalken.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att inget har framkommit som tyder
på att det skulle vara uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i detta
fall.

En avgift om 1000 kr kommer därför tas ut i enlighet med vad som fastställts i 12
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kap. 5 § 2 pt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Handläggningsavgift
Enligt miljöbalken 27 kap. 1 § har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att
ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande föreskrifter
samt förordningar inom balkens tillämpningsområde. Kommunfullmäktige har
antagit taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen. Av taxan framgår vilken avgift som
ska tas ut. Enligt 9 kap. 5 § i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken kan beslut om avgift gälla omedelbart även om det överklagas.

Exempel på vad som ingår i handläggningstiden:

· Registrering, komplettering, inläsning och beredning av inkomna ärenden.

· Platsbesök

· Behandling av inkomna handlingar

· Upprättande av skrivelser, rapporter och beslut

· Kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister

· Resor (max fyra timmar per platsbesök)

Av taxan framgår det att en fast avgift om 3150 kr ska tas ut för handläggning av
ärende gällande miljösanktionsavgift.

Faktura skickas separat.

Information och upplysningar
Observera att om överträdelsen upprepas inom två år ska den avgiftsskyldige
påföras dubbel avgift.

Beslut om miljösanktionsavgift kan överklagas till mark- och miljödomstol.
Beslut om avgift för handläggning av miljösanktionsavgift kan överklagas till
Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:
Delges beslut via e-post med MB
Björnö- Långviks avloppsaktiebolag, vd@blaab.com

mailto:vd@blaab.com
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Information från Kammarkollegiet om betalning av
miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken

Ni har enligt tillsynsmyndighetens beslut blivit ålagd att betala miljösanktionsavgift.
Avgiften tillfaller staten.

Betalning

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsuppmaning.

Avgiften ska betalas även om ni överklagar tillsynsmyndighetens beslut. Om beslutet
upphävs eller ändras återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.

Indrivning via kronofogdemyndighet

Om inte hela beloppet betalas i rätt tid lämnas ärendet över till
Kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten tar ut en
grundavgift om 600 kr som ni måste betala utöver det beslutade beloppet.
Kronofogdemyndighetens åtgärder kan medföra en betalningsanmärkning.

Upplysningar om förfarandet vid indrivning och om betalningsanmärkningar finns i
Kronofogdemyndighetens broschyrer Snabbfakta - Indrivning för obetalda skulder
och Snabbfakta - Betalningsanmärkning. Informationen hittar ni på hemsidan,
www.kronofogden.se, under Blanketter/Broschyrer.

Kontakt

Om ni har frågor som rör beslutet om miljösanktionsavgift ska ni vända er till den
tillsynsmyndighet som har beslutat om miljösanktionsavgift.
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län respektive Mark-
och miljödomstolen i Stockholms län.

Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.

Hur du utformar ditt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;

- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer

- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras

Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.

Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.

Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.

Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.

Mark- och miljödomstolen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG

Respektive:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG


