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§ 123  

Ändringar i föredragningslistan 

Extra ärende 

- Vitesföreläggande av riskfylld lagring av plastavfall, X 

Delgivning 

- Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten, X 
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§ 124 Dnr MB-2018-X 

Vitesföreläggande med anledning av riskfylld lagring av plastavfall 

Fastighet X 

Verksamhetsutövare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr per punkt, förelägga X 

organisationsnummer X, om följande punkter. 

- Att senast till den 15 oktober 2018 ha säkerställt att det finns plats på anläggningen för 

omflyttning av material och att det finns tillgång till täckmaterial enligt vad Höglandets 

räddningstjänstförbund skriver i punkt 1 och 2 i ”Tillsynsprotokoll LSO”, se bilaga.  

 

- Att senast till den 15 oktober 2018 ha skickat in en plan till miljö- och byggförvaltningen som 

beskriver rutiner och anvisningar gällande lagring av avfall ur brandsynpunkt, enligt vad 

Höglandets räddningstjänstförbund skriver, i punkt 3 i ”Tillsynsprotokoll LSO”, se bilaga.  

Ärende 

Efter att ha fått in ett klagomål på att X lagrar för stora mängder plast och på ett riskfyllt sätt på 

den aktuella fastigheten, gjorde miljö- och byggförvaltningen platsbesök tillsammans med 

räddningstjänsten och representant från bolaget. 

Räddningstjänstens bedömning vid besöket var också att plastavfallet förvaras i för stora stackar 

och är svårtillgängliga, vilket medför att räddningstjänsten inte kommer att kunna släcka en 

brand, se bilaga ”Tillsynsprotokoll LSO”. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att en sådan 

brand kan innebära betydande skador på miljön och människors hälsa genom att förorenande 

hälsoskadliga ämnen från branden kan spridas till mark, vatten och luft.  

X anmälde sin verksamhet till miljö- och byggnämnden i december 2016. Miljö- och byggnämnden 

har därför fattat ett beslut med försiktighetsmått som gäller för verksamheten. Beslutet är från 

den 15 maj 2017, § D-2017-X, se bilaga. Bolaget har i sin anmälan angivit att de kommer att 

mekaniskt bearbeta upp till 10 000 ton använd ensilageplast per år och att de kommer lagra 

maximalt 4 500 ton lantbruksplastavfall vid ett och samma tillfälle. Vid det aktuella platsbesöket 

lagrades 3 500 ton. 

Driftstarten på den mekaniska bearbetningen av plastavfallet har skjutits upp enligt bolaget och är 

nu planerad till sommaren 2019 och bolaget har därför begärt att få uppskov till den 1 januari 

2019 med att uppfylla det tidsatta försiktighetsmåttet nummer 13 i beslutet § D-2017-X, som 

innebär att de tillsammans med sakkunnig inom brandskyddsområdet ska ta fram en plan för hur 

de ska arbeta med detta.  

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 4 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 124 

Eftersom området har varit en omlastningsstation för vidaretransport av lantbruksplast så har 

mellanlagring bedrivits på fastigheten sedan 2012. Mängden plast har vid tidigare års 

tillsynsbesök varit betydligt mindre och placerad längre ifrån byggnader. Bolaget säger att 

anledningen till att lagret har vuxit sig så omfattande under en period nu, beror på förändringar 

på den globala marknaden som gör att de inte har kunnat leverera vidare plasten som de tänkt. 

Det har heller inte funnits personal på området som har kunnat dirigera lastbilarna vid avlastning, 

vilket har inneburit att plasten har hamnat i allt för stora stackar i stället för flera mindre stackar 

med tillräcklig avgränsning mellan.  

Plasten lagras till största delen löst men den balas inför transporten. Vid det aktuella besöket 

diskuterades att balning av plasten i det nuvarande lagret kunde vara att föredra eftersom om 

plasten då blir enklare att placera ut och flytta. Bolaget var då tveksamt till att bala med 

hänvisning till ekonomiska aspekter. De uppgav också att de har begränsade maskinresurser att 

flytta runt plasten på området utan att bala. Bolaget har uppgivit att de kan ha en köpare av 

plasten om en vecka och att det tar cirka tre månader att bala och köra iväg den plast som ligger 

på området nu. 

Vid ett tidigare samråd mellan bolaget, brandskyddskonsult, räddningstjänsten och miljö- och 

byggförvaltningen den 5 februari 2018 diskuterades följande punkter, särskilt med tanke på att 

bolaget nu har angivit att man kommer lagra större mängder plast än vad som tidigare lagrats på 

området.   

- Eventuell lagring av plast i betongceller som skärmar av och minskar risken för 

brandspridning. 

- Tillgång till sand som används för att släcka en plastbrand (vatten används endast för 

att kyla med tanke på den värme som alstras).  

- En plan för att ta hand om släckvatten genom vallar, avväga ytor eller i 

betongcellerna. 

 

Det har muntligen kommunicerats med bolaget om att miljö- och byggnämnden kommer att fatta 

ett beslut med krav på åtgärder och att ett vite kan kopplas till detta. Detta skedde dels i samband 

med tillsynsbesöket och dels i telefonsamtal den 30 augusti 2018. 

Motivering 

Miljö- och byggnämnden anser med hänvisning till räddningstjänstens bedömning att bolaget inte 

har efterlevt försiktighetsmått 11 i miljö- och byggnämndens beslut § D-2017-X, där det står att 

upplag med brännbart avfall/material ska utformas och placeras så att brandspridning förhindras 

och en effektiv släckinsats möjliggörs. Med tanke på detta och risken för skador som kan uppstå 

på människors hälsa och miljön vid en brand anser miljö- och byggnämnden att det är befogat att 

förelägga företaget att vidta åtgärder kopplat till ett vite. 
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Miljö- och byggnämnden anser att oavsett mängden plast som lagras så ska den lagras enligt 

Höglandets räddningstjänstförbunds krav vilka framgår i tillsynsprotokoll LSO, punkt 3. Eftersom 

bolaget uppger att det tar tre månader att bala och transportera bort all plasten så anser miljö- 

och byggnämnden att cirka sex veckor (till den 15 oktober) är en rimlig tid för att bolaget ska 

hinna vidta tillräckliga åtgärder. 

Lagrum 

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- 

och miljömässigt godtagbart sätt.  

I 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 

yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Upplysningar 

Miljö- och byggnämnden kommer att göra en uppföljande inspektion efter den 15 oktober 2018. 

Beslutet skickas till 

X 

 
Kopior 
Höglandets räddningstjänstförbund 

 
Bilagor 
Tillsynsprotokoll LSO 

Delegationsbeslut från den 15 maj 2017, § D-2017-X 

Delgivningskvitto  

Information om hur beslutet kan överklagas 
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§ 125 Dnr MB-2018-X 

Byggsanktionsavgift, olovlig rivning 

Fastighet X  

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, personnummer X, ska betala en byggsanktionsavgift på 5 

690 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har fått in klagomål på olovlig rivning på fastigheten X. Tjänstemän 

tillsammans med ombud för fastighetsägaren har varit på plats och konstaterat att uterummet är 

rivet utan rivningslov.  

X har sökt och beviljats rivningslov och startbesked i efterhand. 

Förslag till beslut beträffande byggsanktionsavgift har kommunicerats med fastighetsägaren. Inga 

synpunkter har kommit in. 

Motivering 

Åtgärden som vidtagits är rivningslovspliktig och kräver startbesked innan rivning får påbörjas. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift 

men bedömer att åtgärden som vidtagits inte står i rimlig proportion till avgiften. Miljö- och 

byggnämnden och sätter därmed ner avgiften till hälften. 

Lagrum 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 

bestämmelse i 8-10 kapitlet.  

Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 

inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Enligt 11 kap. § 53a plan- och bygglagen får avgiften sättas ner till hälften eller en fjärdedel om 

avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. 

Enligt 9 kap. 1 §  plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för de 

överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Byggsanktionsavgiften är enligt 9 kap. 10 § punkt 4 plan- och byggförordningen,  11 375 kronor. 
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Upplysningar 

Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning. Efter sista 

betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om 

beslutet överklagas. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift med 

dubbel avgift tas ut. 

Beslutet skickas till:  

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas  
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§ 126 Dnr MB-2018-X 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 

miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att bolaget inte har underrättat miljö- och 

byggnämnden före installation av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande år 2017. 

Av kontrollrapporten framgår att bolaget har installerat aggregat som innehåller mer än 14 ton 

koldioxidekvivalenter. Bolaget har inte underrättat miljö- och byggnämnden innan installation av 

utrustningen. 

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för att inte ha underrättat miljö- och 

byggnämnden har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter. 

Motivering 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap 

som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift. 

Lagrum 

Den som är eller avser att bli operatör av en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska underrätta tillsynsmyndigheten innan 

installation eller konvertering av en sådan utrustning. 

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 19 § förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte underrättar 

tillsynsmyndigheten före installation av köldmedieaggregat som innehåller 14 ton 

koldioxidekvivalenter eller mer. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor. 

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken. 
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Upplysningar 

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 

verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopior 
Kammarkollegiet  

Naturvårdsverket 
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§ 127 Dnr MB-2018-X 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 

miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad kontrollrapport för år 2017 på 

fastigheten X, Vetlanda kommun.  

Ärende 

Verksamhetsutövare ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av 

ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska 

lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Bolaget har totalt 55 ton 

koldioxidekvivalenter i sin anläggning och är därför skyldiga att lämna in en kontrollrapport till 

miljö- och byggnämnden. Bolaget lämnade in rapporten den 22 augusti 2018. 

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent inlämnad rapport har 

kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter. 

Motivering 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap 

som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift. 

Lagrum 

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av 

ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska 

lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade 

växthusgaser (SFS 2016:1128). 

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav 

på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor. Om operatören är 

försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljösanktionsavgift på 1 000 

kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 
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Upplysningar 

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 

verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med 

dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopior 
Kammarkollegiet  

Naturvårdsverket  
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§ 128 Dnr MB-2018-X 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 

miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad kontrollrapport för år 2017 på 

fastigheten X, Vetlanda kommun.  

Ärende 

Verksamhetsutövare ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av 

ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska 

lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Bolaget har totalt 29,76 ton 

koldioxidekvivalenter i sin anläggning och är därför skyldiga att lämna in en kontrollrapport till 

miljö- och byggnämnden. Bolaget lämnade in rapporten den 6 april 2018. 

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent inlämnad rapport har 

kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter. 

Motivering 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap 

som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift. 

Lagrum 

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av 

ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska 

lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade 

växthusgaser (SFS 2016:1128). 

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav 

på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor. Om operatören är 

försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljösanktionsavgift på 1 000 

kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 
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Upplysningar 

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 

verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med 

dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Information om hur beslutet kan överklagas  

Kopior 
Kammarkollegiet  

Naturvårdsverket 
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§ 129 Dnr MB-2018-X 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 

miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av 

köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2016 

och 2017. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av 

köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 9 

november 2016 och 16 januari 2018. 

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats 

med bolaget och bolaget har lämnat in synpunkter på detta.  

Bolaget hänvisar till samtal med miljö- och byggförvaltningen under våren 2018 då man menar att 

man fått ett godkännande från miljö- och byggförvaltningen om förseningen.  Något sådant 

godkännande har inte lämnats av miljö- och byggförvaltningen, utan denna dialog sågs bara som 

komplettering av den tidigare inlämnade kontrollrapporten. 

Bolaget anförde också att de har haft problem att skaffa rätt kompetens för att utföra 

kontrollerna efter att deras tidigare installatör flyttat utomlands.  

Motivering 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap 

som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift. 

Omständigheten att bolaget haft svårigheter att hitta ett företag med rätt kompetens för 

läckagekontrollerna samt att de har haft en dialog med miljö- och byggförvaltningen medför inte 

att miljö- och byggnämnden ska bortse från överträdelsen.  

Lagrum 

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska 

kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 

4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. 

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav 

på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 15 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 129 

Upplysningar 

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 

verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med 

dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopior 
Kammarkollegiet  

Naturvårdsverket  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 16 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 130 Dnr MB-2018-X 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 

miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av 

köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2016. 

Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 17 mars 2016. Bolaget har inte skickat in 

någon kontrollrapport för 2017. Miljö- och byggnämnden gör därmed bedömningen att bolaget 

inte har uppfyllt föreskrivna krav på kontroll av läckage. Miljö- och byggnämnden har 

kommunicerat förslag till beslut om miljösanktionsavgift för att inte ha uppfyllt föreskrivna krav 

på kontroll av läckage. Bolaget har inte skickat in någon kontrollrapport och inte heller kommit in 

med några synpunkter. 

Motivering 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap 

som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift. 

Lagrum 

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska 

kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 

4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. 

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av 

ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska 

lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade 

växthusgaser (SFS 2016:1128). 

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav 

på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 17 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 130 

Upplysningar 

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 

verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med 

dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopior 
Kammarkollegiet  

Naturvårdsverket  

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 18 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 131 Dnr MB-2012-X 

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, personnummer X, och X, personnummer X, solidariskt ska 

betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en 

avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.  

Ärende 

Den 5 maj 2018 skickades ett vitesförbud för utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X till 

fastighetsägarna X och X. När detta förbud nådde fastighetsägarna meddelade de att en ny 

avloppsanordning installerats på fastigheten. Något tillstånd för denna nya avloppsanordning 

hade då inte meddelats från miljö- och byggförvaltningen. 

Enligt fastighetsägare och entreprenör har ansökan om tillstånd för avloppsanordning lämnats in i 

stadshuset reception under mars månad 2018. Denna ansökan har inte inkommit till miljö- och 

byggförvaltningen. Fastighetsägaren har även varit på besök på miljö- och byggförvaltningen 

under våren 2018 och då fått klartecken att det minireningsverk WSB Clean man avsåg att 

installera på fastigheten var godkänd för installation inom områden med hög skyddsnivå.  Något 

tillstånd meddelades inte vid detta tillfälle.  

En ansökan om tillstånd för installation av ett minireningsverk av märket WSB Clean på 

fastigheten X inkom 29 juni 2018, det vill säga efter det att avloppsanordningen färdigställts. 

Tillstånd för avloppsanordningen på fastigheten har meddelats i efterhand. 

Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med fastighetsägarna den 16 augusti 2018 men det 

har inte kommit in med något yttrande. 

Motivering 

Avloppsanordningen som har färdigställt på fastigheten X har inrättats utan tillstånd.  

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap 

som behövs, t.ex. att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning. Miljösanktionsavgift 

ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Några uppgifter 

om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 19 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 131 

Lagrum 

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för 

att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och 

byggnämnden.  

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en 

avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor. 

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken. 

Upplysningar 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske 

senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som 

lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med 

dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 

X och X   

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

Kopior 
Kammarkollegiet 
Naturvårdsverket  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 20 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 132 Dnr MB-2015-X 

Återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten 
 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta förbudet § X-2016 att släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har efter avloppsinventering beslutat att från och med den 1 

juni 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 

fastigheten X. 

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren låtit installera en ny avloppsanordning 

som uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. Miljö- och byggnämnden 

har meddelat tillstånd för den nya avloppsanordningen och kontrollplan med 

fotodokumentation har inkommit som visar att avloppsanordningen är utförd i 

enlighet med tillståndet. 

Motivering 

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningen nu uppfyller de krav som 

ställs i miljöbalken. Förbudet har därmed förlorat sin betydelse och ska återtas. 

Upplysningar 

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det 

innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens 

instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas. 

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden ha uppsikt över 

att anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär 

regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som 

leverantören ger. 

Beslutet skickas till 

X och X 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 21 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 133 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten 

Björkekull 1:4. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Slamflykt sker från trekammarbrunn till fördelningsbrunn.  
- Fördelningsbrunnen har även varit översvämmad då slam noterades över utloppen.  
- Det är hög vattennivå i fördelningsbrunnen och utloppen står delvis under vatten. Hela eller 

del av infiltrationen har satt igen.  
- I ett av luftningsrören påträffades sand medan det andra luftningsröret var fyllt med stenar.  

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 22 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 133 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 23 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 134 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 22 juli 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn som eventuellt är otät då det tränger in 
rötter i skarven mellan ringarna som är över nivån i brunnen.  

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 
skyddsnivå.  

- Anläggningen har hög ålder.  

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 24 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 134 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

-------------- 

Beslutet skickas till 
X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 25 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 135 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Till avloppsanordningen på fastigheten är bostadshus, gästhus och hundpensionat påkopplat.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

Miljö- och byggnämnden har fått in ansökan för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som 

visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 26 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 135 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 27 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 136 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Efterföljande rening är ur funktion och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. 
 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 28 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 136 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 29 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 137 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- T-rör på utgående ledning i trekammarbrunnen kunde ej ses vid inspektionen.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 30 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 137 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 31 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 138 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 32 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 138 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 33 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 139 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Trekammarbrunnen är otät mellan cementringarna och vattennivån ligger under nivån för 
utloppet. Inget vatten avleds till efterföljande reningssteg.  

- Den efterföljande reningen i en sjunkebrunn uppfyller inte gällande krav för normal 
skyddsnivå. 

- Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder. 

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 34 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 139 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 35 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 140 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 november 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- T-rör saknas på utgående ledning i trekammarbrunnen.  

- Den efterföljande reningen är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder. 

  

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 36 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 140 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 37 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 141 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 30 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- På fastigheten finns två bostadshus som är kopplade till en gemensam avloppsanläggning 
med en trekammarbrunn av okänd storlek.  

- Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med två spridningsledningar vilket inte 
uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå då infiltrationsbädden är dimensionerad för 
endast ett hushåll.  

- Tillstånd för anläggningen saknas.  

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 38 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 141 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 39 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 142 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 juli 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn som vid inventeringen var översvämmad.  
- Utloppen i fördelningsbrunnen var översvämmade vilket innebär att hela eller del av 

infiltrationsbädden har satt igen. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för 
normal skyddsnivå.  
 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 40 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 142 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 41 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 143 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 
skyddsnivå.  

- Anläggningen har hög ålder. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 42 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 143 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 43 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 144 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 44 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 144 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 45 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 145 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen är gemensam med fastigheten X och består av en trekammarbrunn. T-

rör saknas på utgående ledning.  

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 

skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen har hög ålder. 

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 46 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 145 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 47 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 146 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen är gemensam med fastigheten X och består av en trekammarbrunn. T-

rör saknas på utgående ledning.  

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 

skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen har hög ålder. 

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 48 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts §  146 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

-------------- 

Beslutet skickas till 
X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 49 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 147 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Efterföljande rening sker i två infiltrationsledningar med okänd längd. Luftningsrör saknas. 

- Vattennivån i fördelningsbrunnen är hög.  

- Den efterföljande reningen visar funktionsbrister och  uppfyller inte gällande krav för normal 

skyddsnivå.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-1444 beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 50 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 147 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 51 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 

§ 148 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- T-rör saknas på utgående ledning på trekammarbrunnen.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen saknas. 

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har muntligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 52 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 148 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 53 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 149 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Utloppen i fördelningsbrunnen står helt respektive i huvuddel under vattennivån d.v.s. det 

står vatten i spridningsledningarna. Inga luftningsrör kunde påvisas. Den efterföljande 

reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 54 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 149 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 55 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 150 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- T-rör saknas på utgående ledning i trekammarbrunnen. Vid inspektionstillfället noterades att 

slam fanns i trekammarbrunnens tredje kammare.   

- Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid 

inspektionen. Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades och den efterföljande 

reningen uppfyller inte krav för normal skyddsnivå.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

Miljö- och byggnämnden har fått in en ansökan för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 56 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 150 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 57 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 151 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, ID-nummer X, att från 

och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 

avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 
avskiljas.  

- Den efterföljande reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.  

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 58 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 151 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 59 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 152 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X 

(fritidsbostad som saknar adress). 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 
avskiljas.  

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen saknas. 

Miljö- och byggnämnden har fått in en ansökan för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 60 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 152 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 61 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 153 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 13 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn på 2 m2, T-rör finns på utgående ledning. 

Vid inspektionstillfället noterades slam i trekammarbrunnens tredje kammare. Torkat slam 

noterades även på avskiljningsväggarna och trekammarbrunnen har varit översvämmad.  

- Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd. Slamflykt till fördelningsbrunnen sker. Vid 

inspektionstillfället noterades också att fördelningsbrunnens utlopp sitter i olika nivå vilket 

medför att infiltrationsledningarna belastas ojämnt. Det står högt med vatten i luftningsröret.  

- Tillstånd för att avleda klosett- och BDT-vatten från fastigheten finns från år 2009. I den 

ansökan som inlämnats till miljö- och byggnämnden har sökanden angivit att anläggningen 

ska belastas från ett hushåll. Tillståndet som meddelades år 2009 avser därför belastning från 

ett hushåll. Vid inventeringen uppmärksammades att X har två lägenheter. 
- Avloppsanordningen är underdimensionerad och uppfyller inte gällande krav för normal 

skyddsnivå.  

 

Miljö- och byggnämnden har muntligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

eventuellt vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 62 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 153 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 63 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 154 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, ID-nummer X, 

och X, ID-nummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, 

disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en slamavskiljare av okänd storlek och typ. T-rör saknas på 

utgående ledning.  

- Var avloppsvattnet tar vägen efter slamavskiljaren kunde ej konstateras vid 

inventeringstillfället. Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 64 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 154 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X  

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 65 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 155 Dnr MB-2014-X 

 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 

avskiljas.  

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 66 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 155 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 67 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 156 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Korsberga-Ekeberg 1:5, adressen X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 

avskiljas.  

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan 

som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 68 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts §  156 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 69 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 157 Dnr MB-2015-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 juni 2015.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 
avskiljas.  

- Den efterföljande reningen i en sjunkebrunn uppfyller inte gällande krav för normal 
skyddsnivå.  

- Tillstånd för avloppsanordningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 70 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 157 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 71 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 158 Dnr MB-2015-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 juli 2015.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en förmodad trekammarbrunn, om T-rör finns på utgående 

ledning kunde inte ses p.g.a. brunnens konstruktion. Avskiljningsväggarna i 

trekammarbrunnen var översvämmade.  

- Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.  

- Tillstånd för avloppsanordningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 72 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 158 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 73 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 159 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 mars 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 

avskiljas.  

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. 

Miljö- och byggnämnden har fått in ansökan för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som 

visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 augusti 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2018 förenas 

förbudet med ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 74 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 159 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 75 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 160 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 september 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 juni 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 
skyddsnivå. 

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt 

ägare förlängs åtgärdstiden. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 76 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 160 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 77 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 161 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 september 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 augusti 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 
skyddsnivå. 

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X, men några 

synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 78 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 161 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 79 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 162 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 september 2019 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 oktober 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Den efterföljande reningen i sjunkebrunn uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

 

Miljö- och byggförvaltningen har muntligen informerat de nya fastighetsägarna om  tidigare 

förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte 

kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 80 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 162 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X  

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 81 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 163 Dnr MB-2015-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att 

från och med den 1 september 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 8 oktober 2015.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Vid inspektionen var trekammarbrunnens avskiljningsväggar översvämmade och varken in- 

eller utlopp kunde noteras.  

- Slam avleds via brunnens utlopp till den efterföljande reningen som har satt igen. Ingen 

efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats. 
- Anordningen har hög ålder. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint nya fastighetsägaren om tidigare förbud § D-2016-X 

och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom 

fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med 

ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 82 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 163 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 83 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 164 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr förbjuda X, personnummer X, och 

vid ett vite om  6 250 kr förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 juli 2020 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

I och med detta beslut upphör tidigare förbud § X-2018 att gälla. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 september 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, vars avskiljningsväggar och T-rör har varit 

översvämmade.  

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal 

skyddsnivå.  

- Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om förbud § D-2015-X och kommunicerat 

förslaget till vitesbeslut. X kom in med en ansökan om anstånd med ytterligare 25 månader, då 

han påbörjat förhandling med grannen om att köpa till mark för en ny infiltrationsanläggnings 

placering. Efter att vitesförbudet § X-2018 delgivits kom X in med en överklagan av vitesbeloppet. 

Då hon endast äger en fjärdedel av fastigheten anser hon att det är rimligt att hon åläggs endast 

en fjärdedel av det totala vitesbeloppet på 25 000 kr. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juni 2018 förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 

Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni 2018 förenas förbudet med 

ett vite. Miljö- och byggnämnden bedömer att skälet för anstånd är rimligt och ger därför en 

längre åtgärdstid. Miljö- och byggnämnden bedömer även att begäran om nedsatt vitesbelopp för 

Inger Carlsson är skälig och beslutar därmed om ett lägre vitesbelopp för henne.  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 84 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 164 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 85 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 

§ 165 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, 

personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 november 2021 släppa ut 

avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 september 2014.  

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas: 

- Avloppsanordningen är underdimensionerad då tre hushåll är påkopplade och uppfyller inte 
gällande krav för normal skyddsnivå. 

Miljö- och byggförvaltningen har haft kontakt med de nya fastighetsägarna som i skrivelse MB-
2014-X begärt anstånd att åtgärda avloppsanläggningen t.o.m. den 1 november 2021. Miljö- och 
byggnämnden finner att de anledningar som framförts i begäran är tillräckliga för att förlänga 
åtgärdstiden enligt fastighetsägarnas önskemål. 

Motivering 

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning 

och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den 

framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2018 förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till 

nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande kommer att användas efter den 1 oktober 

2018 förenas förbudet med ett vite. 

Upplysningar 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 

krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 86 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 165 

Lagrum 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 

förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 

utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 

beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana 

åtgärder.  

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 

avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara 

tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till 

en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, 

exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att 

avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och 

minst 70 % reduktion av fosfor. 

Beslutet skickas till 

X och X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 87 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 166 Dnr MB-2016-X 

Upphävande av vitesföreläggande  

Fastighet X 

Verksamhetsutövare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva beslut, § X-2018, om föreläggande vid vite, på 

fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen fick den 19 oktober 2016 in ett klagomål om att det på fastigheten X 

står skrotbilar och att det förvaras stora mängder däck. Besök på fastigheten gjordes den 1 

november 2017 tillsammans med X. På fastigheten fanns det tre VW Caddy som bedömdes som 

uttjänta samt ett stort antal däck. 

Beslut om föreläggande med vite togs den 30 januari 2018 om att forsla bort de tre fordonen. 

Förvaring av däck lämnades utan åtgärd. 

Motivering 

Vid uppföljande besök den 28 juni 2018 förvarades de tre fordonen som bedömts vara uttjänta nu 

inomhus. 

Beslutet skickas till 

X 

X 

 
Bilagor 
Delgivningskvitto  

Information om hur beslutet kan överklagas 

 
  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 88 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 167 Dnr MB-2018-X 

Byggsanktionsavgift, olovlig rivning av enbostadshus 

Fastighet X  

Fastighetsägare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att X med personnummer X, ska betala en byggsanktionsavgift 

på 51 415 kronor för att ha utfört rivning utan startbesked. 

Byggsanktionsavgift: 51 415 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen har fått in ett klagomål på ett brandskadat hus samt en ovårdad och 

skräpig tomt på fastigheten X. Vid en inspektion på fastigheten så upptäcktes att det 

brandskadade enbostadshuset rivits. Miljö- och byggförvaltningen har inte mottaget någon 

ansökan om rivningslov från X eller hans försäkringsbolag. Förslag till beslut beträffande 

byggsanktionsavgift har kommunicerats med brev den 17 augusti 2018. Inga synpunkter har 

kommit in. 

Motivering 

Åtgärden som vidtagits kräver rivningslov samt startbesked innan rivningen får påbörjas. Miljö- 

och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift. 

Lagrum 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 

bestämmelse i 8-10 kapitlet. Enligt 53 § ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 

inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs 

rivningslov för att riva en byggnad inom ett område med detaljplan. 

Enligt 9 kap. § 15 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som trots 

förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörjat en åtgärd innan miljö- och byggnämnden har 

meddelat startbesked. Byggsanktionsavgiften är 51 415 kronor. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 89 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 167 

Upplysningar 

Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning. Efter sista 

betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om 

beslutet överklagas. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.  

Beslutet skickas till:  
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopia  

X 

X 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 90 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 168 Dnr MB-2018-1346 

Strandskyddsdispens 

Fastighet Nygård 1:39 

Sökande Ove Hördegård 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

och garage, Nygård 1:39.  

Som tomtmark får endast tas i anspråk det område som markerats på bifogad karta till detta 

beslut, alltså redan i anspråkstagen tomt.  

Avgift för strandskyddsdispens: 3 600 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 

Ove Hördegård ansöker om strandskyddsdispens på Nygård 1:39. Fastigheten är belägen vid sjön 

Ramsjön där gällande strandskydd omfattar land- och vattenområde inom 100 meter från 

strandlinjen.  

Fastigheten bildades 2008 genom avstyckning från fastigheten Nygård 1:4. Inför avstyckningen 

beslutade kommunen om förhandsbesked och strandskyddsdispens den 6 november 2007. 

Det blev av olika anledningar ingen byggnation av fastigheten efter avstyckningen, men 

nybyggnation har blivit aktuellt igen. 

Motivering 

Förutsättningarna på platsen har inte ändrats efter det att tidigare strandskyddsdispens gavs. 

Vid besök på plats den 20 juni 2018 konstaterades att den aktuella fastigheten till stora delar är 

avskild från strandlinjen genom bebyggelse på fastigheten Nygård 1:26 i kombination av en 

mindre väg. 

Lagrum 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får nya byggnader inte uppföras inom strandskyddat område, men 

enligt 7 kap 18 c § får dispens medges om området 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 91 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

forts § 167 

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller avslutats inom 

fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft, enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken.  

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor efter det att ärendet inkommit till 
länsstyrelsen.  

Sökande uppmanas att underrätta grannar och andra som kan beröras av beslutet. 

Beslutet skickas till 

Ove Hördegård 

Länsstyrelsen 

Bilagor 
Situationsplan 

Översiktskarta 

Ortofoto 

Fasadritningar 

Tidigare förhandsbesked och strandskyddsdispens 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 92 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 169 Dnr MB-2018-897 

Bygglov för ändrad användning från industri till samlingslokal.  

Fastighet Listen 17 

Sökande George Hanna (G. Hanna Förvaltning AB) 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från 

industri till samlingslokal på fastigheten Listen 17. 

Bygglovet gäller till den 1 september 2028. 

Avgift: 23 050 kronor. Faktura skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens 

förslag till kontrollansvarig: 

Marcus Antonsson, Björngatan 13, 561 46 Huskvarna 

Ärende 

Ansökan avser ändrad användning från industri till samlingslokal med en bruttoarea på ca 420 
kvadratmeter. 

Berörda grannar på fastigheterna Brogård 6:1, Brädan 4, Listen 7, 18 och 21 samt Stocken 5 har 
getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  

Några fastighetsägare har haft frågor angående den föreslagna åtgärden min ingen 
fastighetsägare har yttrat sig negativt. 

Motivering 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger industriverksamhet, men ett tidsbegränsat 

bygglov för ändrat användningssätt kan ges. 

Syftet med ett tidsbegränsat bygglov är att kunna använda lokalen för att eventuellt ändra 

detaljplanen för att även innefatta samlingslokaler under tiden lovet gäller. 

Tillgängliga ramper in till lokalerna samt tillgänglig wc finns enligt sökande men har inte redovisats 

på ritning. Tillgängligheten ska redovisas med relationsritningar innan lokalerna tas i bruk. 

Parkeringsplatser för lokalanvändarna finns på fastighetens sydöstra del och parkeringsplats för 

rörelsehindrad kan anordnas inom 25 meter från entrén. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-04 93 (98) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 169 

Lagrum 

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller 

någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§, om sökanden begär det och 

åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 

högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 

för ett ändamål som avses i 9 §.  

9 § Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som 

omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan 

ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 

Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen ska en byggnad  

1. Vara lämplig för sitt ändamål 

2 ha en god form-, färg- och materialverkan och 

3. Vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Enligt 8 kap.4 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är 

väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

och 

9. hushållning med vatten och avfall. 

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår 

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. 
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Forts § 169 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt  

10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte heller påbörjas förrän fyra veckor gått efter att bygglovet kungjorts i Post- och 

Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 45a § plan- och bygglagen. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.  

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats 

tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. 

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder), EKS. 

Beslutet skickas till 

George Hanna (G. Hanna Förvaltning AB) 

Bilagor 
Kallelse till tekniskt samråd 

Kopia 
Sakägare 
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§ 170 Dnr MB-2018-X 

Beslut om att bordlägga ärende 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att bordlägga ärende MB-2018-X till ett senare sammanträde. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har den 15 augusti 2018 mottagit en anmälan underskriven av ca 25 
stycken grannar om skräpig och ovårdad tomt och ovårdat hus. Anmälan överlämnades till miljö- 
och byggnämndens ordförande och ett av kommunalråden på plats i X. 

Anmälarna anser följande: 
- Byggnaden är obeboelig sedan en brand 2007, inga åtgärder har genomförts för att renovera 
 villan och ingen uppvärmning av villan sker. 
- Tomten har inte skötts sedan branden. 
- Tre höga granar riskerar att falla vid storm. 
- Bilar står uppställda och är en sanitär olägenhet. 
- Råttor och grävling har observerats på tomten 
- Samtliga grannar har vid upprepade tillfällen kontaktat kommunen utan resultat. 

Miljö- och byggförvaltningen har vid ett flertal tillfällen hanterat klagomål för den aktuella 
fastigheten. Vid det senaste klagomålsärendet MB-2017-X togs ett delegationsbeslut om att 
avsluta ärendet utan åtgärd. Beslutet överklagades inte av anmälaren. 

Vid inspektion på X den 16 augusti 2018 konstaterades följande: 

- Tomten ger ett allmänt ovårdat intryck. Gräset är oklippt och buskar är vildvuxna. Det 

 står ett antal höga granar på tomten. En telefonstolpe vid tomtgränsen har glidit ner 

 mot gatan men ligger intill tomtgränsen. 

- Det står tre fordon och en släpkärra på garageuppfarten och en släpkärra står på baksidan 

 om huset. 

- Byggnaden ger ett allmänt ovårdat intryck. Räcke till balkongen saknas, men balkongen 

 är inte åtkomlig från utsidan. 

Skicket på tomt och byggnad är i stort sett detsamma som vid inspektionen som genomfördes 

2017. 

Motivering 

Förslaget till nämnden var att besluta om att avsluta ärendet utan åtgärd. Nämnden ansåg istället 

att man ska kräva åtgärder för uppstädning och upprustning av fastigheten. För att kunna fatta 

beslut som rör myndighetsutövning måste ärendet först kommuniceras med fastighetsägaren 

vilket nu sker genom detta beslut. 
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Forts § 170 

Lagrum 

Tomter ska hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och 

för trafiken inte uppkommer och så att risk för olycksfall begränsas, enligt 8 kap. § 15 plan- och 

bygglagen.  

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 

egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras, enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden får förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och där 

igenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 

med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder, enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen. Ett 

föreläggande får förenas med ett vite enligt 37 §. 

Beslutet skickas till 

X 
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§ 171 Dnr MB-2018-1620 

Halvårsbokslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en redovisning till kommunens halvårsbokslut. Av 

sammanställningen framgår att verksamheten ligger i fas med uppsatta mål. Prognosen tyder på 

att nämnden kommer att få ett överskott i ekonomin till kommande årsbokslut. 
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§ 172 

Delgivningar 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Information för kännedom: 

- Ärendelista 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2018-1620-2 

- Delegationsbeslut 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2018-1620-1 

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten: 

- X 
 

Överklagningar sända till länsstyrelsen 

- X, överklagan bygglov för nytt fritidshus, dnr MB-2018-X 

- X, överklagan störning av gödsellukt, dnr MB-2016-X 

- X, överklagan olovlig markuppfyllning, dnr MB-2017-X 

Beslut från mark- och miljööverdomstolen 

- X, ger inte prövningstillstånd, förbud mot utsläpp av avloppsvatten,  

      Dnr MB-2016-X 

Beslut från mark- och miljödomstolen 

- X, bifaller överklagandet, beviljar bygglov för garageport, dnr MB-2017-X 

- X, avslår överklagandet, bygglov av nytt enbostadshus, dnr MB-2018-X 

- X, avslår överklagandet, tillbyggnad av skärmtak, dnr MB-2017-X 

 

 


