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§ 79 Dnr MB-2016-X 

Återtagande av vitesföreläggande, nedskräpning 

Fastighet X och X 

Verksamhetsutövare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta vitesföreläggandet § X-2016, att forsla bort fordon 

samt skrot och annat avfall som förvaras på fastigheterna X och X.  

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har efter tillsynsbesök beslutat att vitesförelägga X att forsla bort samtliga 

fem fordon som bedöms som uttjänta, samt skrot och annat avfall som förvaras på fastigheterna X 

och X, MBN § X-2016.  

X har nu skrotat sju bilar och flyttat tre. Skrot är samlat i en vagn som ska köras bort när den är full. 

Tre av de fordon som bedömdes vara uttjänta har X kvar på fastigheten men han har redogjort 

varför dessa tre ska behållas på fastigheten.  

Motivering 

Miljö- och byggnämnden bedömer att nuvarande förvaring av bilar och skrot på fastigheterna X och 

X inte klassas som nedskräpning utan nu uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. 

Vitesföreläggandet har därmed förlorat sin betydelse och ska återtas. 

Upplysningar 

Fordon ska förvaras så att det inte finns någon uppenbar risk att eventuellt läckage av kemikalier 

från fordonen kan nå mark eller vatten. 

Beslutet skickas till 

X 
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§ 80 Dnr MB-2015-X 

Vitesföreläggande, avrinning eller läckage från lagringsutrymme för 
stallgödsel 

Fastighet X 

Verksamhetsutövare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 15 000 kr, förelägga X, personnummer X, att senast 

den 1 november 2018 ha vidtagit åtgärder så att avrinning eller läckage från djupströbädden på 

gödselplattan på fastigheten X inte sker till omgivningen. 

Ärende 

Vid ett föranmält tillsynsbesök av lantbruksverksamheten på fastigheten X den 16 maj 2017 

konstaterade miljö- och byggförvaltningen att nötkreaturen hålls på en djupströbädd som delvis 

ligger på en platta som inte har tak över sig. Detta innebär att lakvatten rinner genom 

djupströbädden, utför kanten och ner på grusvägen. X informerades om bristen och att uppföljning 

av förhållandena skulle ske under år 2018.  

Vid den uppföljande inspektionen den 31 januari 2018 noterades det att avrinning och läckage 

fortfarande sker från lagringsutrymmet. Vid konversation via e-post den 19 april 2018 framförde X 

sin bedömning på avrinningen. Han anser att det som rinner på vägen kommer från ett stuprör när 

det är mildväder och snöblask. Hans uppfattning är att det bara färgar vatten som rinner där. 

Miljö- och byggnämnden har därefter kommunicerat förslaget till föreläggande vid vite med X.  Han 

kom in med ett yttrande där han framförde att han inte anser att läckage sker och att han inte gillar 

hot. Kommer att vidta åtgärder.   

Motivering 

Djupströbädd får räknas in i den totala lagringskapaciteten för stallgödsel och denna djupströbädd 

ligger dessutom på en gödselplatta. Detta innebär att när avrinning eller läckage från gödselbädden 

sker klassas detta som avrinning eller läckage från lagringsutrymmen för stallgödsel. Avrinning och 

läckage av näringsämnen från stallgödsel kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 

övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. Därför behöver åtgärder vidtas för att 

förhindra avrinning och läckage från djupströbädden på gödselplattan. Vad X framfört ändrar inte 

bedömningen.  
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Forts § 80 

Lagrum 

Vid tillsyn över en verksamhet gäller bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken (1998:808). Enligt 2 kap. 

1 § miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av kapitlet iakttas.  

Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår det att alla 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 paragrafens 

andra stycke ska dessa försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten 

eller åtgärden kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

I 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt bland annat 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 kostnaderna för sådana 

åtgärder. 

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

som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 

enskilda fallet får inte tillgripas. 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Enligt 6 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska jordbruksföretag inom Jönköpings 

län med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en 

gödselproduktion under sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur. 

Enligt 7 § samma förordning ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vid lagring av stallgödsel, 

vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Fotografier tagna vid uppföljande besök den 31 januari 2018 
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§ 81 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 december 2018 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 2015.  

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 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 maj 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 maj 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. 
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Forts § 81 

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 
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§ 82 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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 november 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.   

- Var avloppsvattnet tar vägen efter enkammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen, 
ingen fördelningsbrunn eller några luftningsrör kunde påvisas. Den efterföljande reningen 
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 maj 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 maj 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 

2018-06-05 8 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 82 

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 
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§ 83 Dnr-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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 juli 2015.  

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

vidtas: 

- Det finns ingen avloppsanordning utan avloppsvattnet leds utan föregående behandling eller 
hygienisering till ladugårdens flytgödselbrunn.  

- Tillstånd för avledning av avloppsvatten till flytgödselbrunn 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 2 år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 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. 
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Forts § 83 

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 
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§ 84 Dnr MB-2012-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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc 

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

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 juni 2015.  

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

vidtas: 

- Slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 
avskiljas.  

- Den efterföljande reningen är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades.  
- 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 2 år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 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 

2018-06-05 12 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 84 

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 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 13 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 85 Dnr MB-2016-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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc 

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

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 september 2016.  

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

vidtas: 

- Det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och uppe på innerväggarna, samt i 
sista kammaren, som visar på att brunnen har varit översvämmad. 

- Storleken på trekammarbrunnen är för liten då både en permanentbostad samt en lägenhet är 
kopplade till brunnen. 

- Det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit 
översvämmad. 

- Vattennivån i fördelningsbrunnen är hög.  
- Infiltrationen har för liten spridningsyta då både en permanentbostad samt en lägenhet är 

kopplade till anläggningen. 
- Det står vatten och slam i luftningsrören. 
- Det tränger upp avloppsvatten och slam ur marken vid det ena luftningsröret. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § X-2017 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 1 år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § X-2017 beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 2018 förenas förbudet med ett 

vite. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 14 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 85 

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 

2018-06-05 15 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 86 Dnr MB-2012-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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 september 2012.  

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

vidtas: 

- 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 X-2013 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 fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D X-2013 beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 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 

2018-06-05 16 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 86 

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 

2018-06-05 17 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 87 Dnr MB-2012-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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc 

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

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2012.  

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

vidtas: 

- T-rör saknas på utgående ledning.  
- Den efterföljande reningen i en rörgrav med en längd på 25 m uppfyller inte gällande krav för 

normal skyddsnivå.  
- Anläggningen har hög ålder och ligger inom sekundär skyddszon i Nye vattenskyddsområde.  
- Vid den efterföljande reningen växer sly, buskar och annan större vegetation. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D X-2013 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 fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D X-2013 beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 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 

2018-06-05 18 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 87 

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 

2018-06-05 19 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 88 Dnr MB-2012-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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 1 augusti 2012.  

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

vidtas: 

- Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med en yta av 20 m2, vilket gör anläggningen 
underdimensionerad.  

- Luftningsrör saknas.  
- Tillstånd för anläggningen finns från år 2000. I ansökan uppges att anläggningen är avsedd för 

BDT-vatten. Då slam finns i anläggningen har tillståndet inte följts. 

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 X-2013 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 fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D X-2013 beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 2018 förenas förbudet med ett 

vite. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 20 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 88 

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 

2018-06-05 21 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 89 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 december 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 september 2015.  

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

vidtas: 

- Trekammarbrunnens storlek är okänd.  

- Trekammarbrunnen var kraftigt översvämmad och slam finns i samtliga kamrar, uppe på 

avskiljningsväggarna och på T-röret. 

- Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte är tillräckligt. 

- Tillstånd för avloppsanordningen saknas. 
- Enligt muntlig uppgift från fastighetsägare X har stopp i avloppet uppstått upprepade gånger. 

 

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 2 år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 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 

2018-06-05 22 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 89 

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 

2018-06-05 23 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 90 Dnr MB-2012-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 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 

avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 juni 2012.  

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

vidtas: 

- Efterföljande rening sker i endast en infiltrationsledning.  
- Ingen fördelningsbrunn finns varvid den efterföljande reningen inte uppfyller gällande krav på 

normal skyddsnivå. 

 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint ny fastighetsägare om tidigare förbud § D X- 2013 

och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Eftersom fastigheten har bytt ägare föreslås en längre 

åtgärdstid. 

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 fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och 

byggnämnden har i förbud § D X-2013 beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 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 

2018-06-05 24 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 90 

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 

2018-06-05 25 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 91 Dnr MB-2012-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 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 

avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 oktober 2015.  

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

vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn med två inlopp, vilket är otillräckligt när 

slam från wc ska avskiljas.  

- Efter enkammarbrunnen leds avloppsvattnet till en fördelningsbrunn med två utlopp. Slam 

finns i utloppen. Utloppen leder till två spridningsledningar som endast delvis är övertäckta, 

direktutsläpp sker därmed. Spridningsledningarna mynnar i ett grävt dike. Den efterföljande 

reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

- Tillstånd för avloppsanordningen 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 ny fastighetsägare om tidigare förbud § D-2016-X 

och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Eftersom fastigheten har bytt ägare föreslås en längre 

åtgärdstid. 

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 april 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 april 2018 förenas förbudet med ett 

vite. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 26 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 91 

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 

2018-06-05 27 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 92 Dnr MB-2018-1037 

Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar 

Fastighet Pukaregården 1:1 

Sökande Tekniska kontoret 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar på fastigheten 

Pukaregården 1:1, under förutsättning att befintliga träd bevaras. Bygglovet gäller till och med den 

31 december 2020. 

Avgift: 4 260 kronor. Faktura skickas separat. Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder. 

Ärende 

Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar och arbetsområde i samband med att 
Tomasgården ska byggas till med fler platser för äldreboende och förskola. Planerad etablering 
kommer att ske på allmänplatsmark.  

Berörda grannar på Engelbrekt 2, Engelbrekt 3, Engelbrekt 4, Engelbrekt 5 har getts möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna Engelbrekt 2, Engelbrekt 3 och Engelbrekt 4 har 
lämnat synpunkter på den föreslagna åtgärden. De vill att vegetationen ska vara kvar som skydd för 
kommande byggnation i området. De menar också att de har blivit lovade att området inte ska 
bebyggas. Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de 
inte har några synpunkter. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över grannarnas synpunkter och har lämnat ett yttrande 
om att inga träd kommer fällas. 

Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering. 

Motivering 

Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan då åtgärden är tillfällig och 

kommer betjäna tillbyggnad av förskola och äldreboende. 

Lagrum 

Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har 

gått ut, bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om 

åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 

den användning som har bestämts i detaljplanen 

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.  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 28 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 92 

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 §. 

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om 

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller 

2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- 

och byggförordningen). 

Upplysningar 

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.  

Avvecklingsplan måste lämnas in till miljö- och byggförvaltningen innan startbesked kan ges. 

Inlämnad avvecklingsplan ska vara fullföljd senast då tiden för beslutet går ut. Ett tillfälligt tillstånd 

kan eventuellt förlängas. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § 

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 

Tekniska kontoret 

Kopia 

Sakägare 

Bilagor 

Kallelse till tekniskt samråd 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 29 (34) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 93 Dnr MB-2017-X 

Vitesföreläggande, nedskräpning 

Fastighet X 

Verksamhetsutövare X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 5 000 kronor, förelägga X personnummer X, att 

senast den 19 augusti 2018, ha forslat bort allt avfall från den nedskräpade platsen på fastigheten X.   

Föreläggandet gäller avfall som ligger på den nedskräpade platsen, bland annat bilbatterier, 

motorer, metallskrot och bildelar. Avfallet ska tas om hand på en godkänd avfallsanläggning. 

Föreläggandet gäller inte bygg- och renoveringsavfall från pågående renoveringar.  

Handläggningsavgift: 900 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 

Miljö- och byggförvaltningen fick in ett klagomål om nedskräpning på fastigheten X den 8 december 

2017. Vid inspektion som gjordes den 6 februari 2018 konstaterade miljö- och byggförvaltningen att 

det fanns en del avfall på fastigheten. Kommunicering har skett med fastighetsägaren den 9 

februari 2018. 

Den 24 maj 2018 gjorde miljö- och byggförvaltningen en ny inspektion då även fastighetsägaren var 

med. Uppstädning har påbörjats men mycket av avfallet finns kvar på fastigheten, bland annat 

bilbatterier, bilmotorer, metallskrot och bildelar. 

Fastighetsägaren planerar att fortsätta städa upp på fastigheten men berättar att renoveringen av 

huset kommer att pågå ett tag till. Därför kommer det att finnas bygg- och renoveringsavfall i 

anslutning till bostadshuset.  

Motivering 

Miljö- och byggförvaltningen har den 19 december 2017 och den 9 februari 2018 informerat 

fastighetsägaren om att klagomål inkommit och om vilka regler som gäller för hantering av avfall. 

Nedskräpning pågår fortfarande även om uppstädning har påbörjats och det är därför motiverat att 

förelägga om uppstädning. 

Lagrum 

Enligt 15 kap. 11 § ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är 

godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. I samma kapitel i miljöbalken anges i 26 § 

att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

I 26 kap. 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 

som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § får ett beslut om förelägganden eller 

förbud förenas med vite. 
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Forts § 93 

I 2 kap. 3 § miljöbalken anges att den som bedriver en verksamhet eller vidtar 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 och miljön. 

Upplysningar 

Bygg- och renoveringsavfall är godtagbart att lagra i samlade upplag i samband med renoveringar 

och därför tas det inte med i beslutet men ska självklart inte bli liggande för länge.  

Avfall får inte eldas, grävas ner eller läggas på annan mark. Avfall ska köras till deponi, till 

exempel Flishults avfallsdeponi. Grovsopor och vitvaror kan hämtas vid fastigheten efter 

begäran hos Njudung Energi AB. 

Fastighetsägare som förvarar egna eller andras fordon på fastigheten måste ställa upp dem 

på ett säkert sätt. Kan bilarna klassas som uttjänta eller skrotbilar, räknas de som farligt 

avfall. Detta innebär att fordonen måste förvaras under tak och på en tät platta (garage) så 

att olja, bensin och andra vätskor inte kan förorena marken. Ett fordon kan bedömas vara 

uttjänt när det till exempel är i ett sådant skick att det inte är lämpligt att reparera, det har 

varit avregistrerat under en längre tid, identifikationsnummer saknas eller bedöms vara en 

miljörisk. 

Beslutet skickas till 

X 

Bilagor 

Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Fotodokumentation 
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§ 94 Dnr MB-2016-X 

Vitesföreläggande, nedskräpning 

Fastighet X 

Verksamhetsutövare X och X 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 5 000 kronor vardera, förelägga X, 

personnummer X och X, personnummer X, att senast den 20 augusti 2018 ha forslat bort allt avfall på 

den nedskräpade platsen på fastigheten X.  

Föreläggandet gäller allt avfall som ligger på den nedskräpade platsen bland annat betongrester, plast, 

träavfall, kartong, glas, metall, motorer, trädgårdsredskap, dunkar och fat, däck och fälgar, 

maskindelar, fordonsdelar, baracker, cisterner, vagnar, säckar med okänt innehåll och en hög med 

rester från avfallseldning blandat med avfall och jord i sydvästra delen av området. Föreläggandet 

gäller inte maskindelar och en del kraftiga plåtbitar som inte klassas som avfall. Dessa får förvaras på 

ett samlat område. 

Avfallet ska transporteras till godkänd avfallsanläggning eller hämtas av transportör som har 

tillstånd att transportera avfall. Mottagningskvitto eller liknande ska redovisas för skrot och avfall. 

Detta beslut upphäver och ersätter tidigare beslut § X, beslutat i miljö- och byggnämnden den 4 juli 

2017. 

Handläggningsavgift: 900 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 

Nedskräpningen gäller avfall som finns i X strax norr om X. Miljö- och byggförvaltningen har gjort 

besök på plats och konstaterat att det finns en hel del avfall i form av skrot, däck, uttjänta fordon, 

batterier m.m.  

Fastighetsägarna har skriftligen informerats om ärendet den 9 december 2016.   

Den 30 mars 2017 gjorde miljö- och byggförvaltning ett uppföljande besök på platsen. Det 

konstaterades då att en del avfall har städats bort, bland annat ett antal fordon och batterier men 

en stor del av nedskräpningen fanns kvar.  

Beslut med föreläggande om vite togs den 4 juli 2017 om att avfall ska forslas bort senast den 31 

december 2017. X meddelade en tid innan detta datum om att de inte skulle hinna och bad om 

förlängning vilket accepterades.  

Vid besök den 8 maj 2018 var en stor del av metallskroten upplagt i högar för  upphämtning/transport. 

Det finns dock en hel del avfall kvar spritt i området och spår av nyare avfallseldning. 

Vid kontakt med fastighetsägare har de velat kunna förvara vissa maskindelar och kraftiga plåtbitar 

som reservdelar på platsen vilket kan tillåtas om det inte klassas som avfall. Dessa ska förvaras på 

ett samlat område och det bör diskuteras närmare med miljö- och byggförvaltningen vid 

kommande inspektion. 
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Forts § 94 

Motivering 

Miljö- och byggförvaltningen har i brev den 9 december 2016 informerat X och X om att 

nedskräpningen och vilka regler som gäller för hantering av avfall. Beslut om föreläggande med vite 

togs i miljö- och byggnämnden den 4 juli 2017 om uppstädning senast den 31 december 2017. 

Nedskräpning pågår fortfarande även om uppstädning har påbörjats, och en stor del har utförts, 

varför det är motiverat att återigen förelägga om uppstädning och upphäva det tidigare beslutet. 

Lagrum 

Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- 

och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ned 

utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

I 26 kap 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 

som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § får ett beslut om förelägganden eller 

förbud förenas med vite. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 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 miljö. 

Upplysningar 

Avfall får inte eldas, grävas ner eller läggas på annan mark. Avfall ska köras till deponi, till 

exempel Flishults avfallsdeponi. Grovsopor och vitvaror kan hämtas vid fastigheten efter 

begäran hos Njudung Energi  AB. 

Beslutet skickas till 

X och X 

 
Bilagor 
Delgivningskvitto 

Information om hur beslutet kan överklagas 

Fotodokumentation 

Karta 
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§ 95 

Information från förvaltningen 

Nämnden informerades om avfallsbegreppet, regler om avfall samt kravet på åtalsanmälan vid 

misstanke om brott. 

---------------------------------------------  
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§ 96 

Delgivningar 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Information för kännedom: 

- Ärendelista 19 april-18 maj, dnr MB-2018-1175-1 

- Delegationsbeslut 19 april-18 maj, dnr MB-2018-1175-2 

- Åtalsanmälan, dnr MB-X 

- Yttrande från revisionen angående årsredovisning, dnr MB-2018-1175-4 

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten: 

- X 

- X 

- X 

- X 

- X 

- X 

- X 

- X 
 

Beslut från länsstyrelsen: 

- X, avslår överklagandet, bygglov, dnr MB-X 

- X, överklagande av länsstyrelsens beslut, dnr MB-X 

- X och X, avslår överklagandet, förhandsbesked för tillbyggnad, dnr MB-X 

- X och X, överklagande av länsstyrelsens beslut, dnr MB-X 

- Revision av tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen, dnr MB-2018-1175-3 

- Myresjö 7:20, upphävande av tillstånd, sågverk, dnr MB-2018-1213-1 
 

Beslut från mark- och miljödomstolen 

- X, avslår överklagandet, miljösanktionsavgift för bristande faromärkning, dnr MB-X 
 

 

 

 

 


