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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 97 Dnr MB-2018-X 

Beslut miljösanktionsavgift 

Fastighet X 

Sökande X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 1 000 kr eftersom bolaget inte har lämnat in miljörapporten för 2017 i tid.  

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har konstaterat att miljörapporten för 2017 som avser X verksamhet inte 
har lämnats in i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) i tid. Uppgiften om att miljörapporten 
inte har kommit in i tid finns i SMP. 

Bolaget ska årligen lämna in en miljörapport eftersom tillståndsplikt B gäller för verksamheten.  

Eftersom sista rapporteringsdagen som är den 31:e mars inföll på en helgdag 2018 kunde rapporten 
istället lämnas in till och med tisdag den 3:e april 2018. 

Miljö- och byggnämnden har påmint företaget om att de ska lämna in miljörapporten vid två 
tillfällen, dels i brev den 19 februari 2018 och dels muntligen och via mail den 28 mars 2018.  

Ärendet har kommunicerats med bolaget som då har uppgivit att de har gett en konsultfirma i 
uppdrag att lämna in miljörapporten och konsultfirman hävdar att de har lämnat in miljörapporten i 
tid. Miljö- och byggnämnden har bett bolaget skicka i ett kvitto eller annat bevis som säkert styrker 
detta men de har återkopplat att något sådant inte finns. 

Motivering 
Miljörapporten för 2017 för X har inte lämnats in i tid enligt vad som står i SMP och därför ska 
bolaget betala en miljösanktionsavgift. 
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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 97 

Lagrum 
Enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) ska miljörapporten vara inlämnad senast den 
31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser till den tillsynsmyndighet som utövar 
tillsyn över verksamheten. Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för 
miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).  
 
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 12 kap. 5 § punkt 2 i förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som är försenad med att lämna in en 
miljörapport och som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Miljösanktionsavgiften är 1 000 kronor 
när tillståndsplikt B gäller för verksamheten.  
 
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. 

Beslutet skickas till 
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 
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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 98 Dnr MB-2012-X 

Beslut att upphäva vitesföreläggande 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva § X 2018, vitesföreläggande enskilt avlopp, och låta 
förbudet § D X-2013 att släppa ut avloppsvatten fortsatt gälla. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X och bedömt 
avloppsanordningen som bristfällig. Efter inventeringen har miljö- och byggnämnden förbjudit 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning från och med den 1 maj 2018. Eftersom 
ingen ansökan om inrättande av nytt avlopp inkommit vid den tiden har miljö- och byggnämnden 
beslutat att vid ett vite om 25 000 kronor förbjuda utsläpp från och med den 1 december 2018. 

Efter att beslutet om vitesförbud fattats har fastighetsägaren kontaktat miljö- och 
byggförvaltningen för att berätta att huset står obebott sedan 2008. 

Motivering 
Under tiden som huset (och därmed även avloppsanordningen) inte används så "uppfyller" 
fastighetsägaren förbudet att släppa ut avloppsvatten. Miljö- och byggförvaltningen gör 
bedömningen att ett förbud utan vite är tillräckligt och föreslår därför att vitesföreläggandet bör 
upphävas. Däremot bör förbudet § D X-2013 fortsatt gälla.  

Upplysningar 
Vid den tidpunkt huset åter ska tas i bruk ska en godkänd avloppsanordning finnas.  

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta 
en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan krävs också vid ändring av 
avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller 
sammansättning. 

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 

Beslutet skickas till 
X 
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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 99 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, idnummer 
3023X, och X, idnummer X, att från och med den 1 januari 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 juni 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avskiljningsväggarna har varit översvämmade  
- Den efterföljande reningen 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 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. 

Upplysningar 
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 
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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 99 

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 
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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 100 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 januari 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 augusti 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

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

Upplysningar 
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 
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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 100 

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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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 101 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 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 augusti 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal eller hög skyddsnivå. 

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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 101 

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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Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 11 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 102 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 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 7 september 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Efterföljande rening ska enligt muntlig uppgift från fastighetsägaren ske i en infiltrationsbädd 
med en yta om 30 m2. Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde dock inte 
konstateras vid inspektionstillfället då ingen fördelningsbrunn eller några luftningsrör kunde 
ses. 

 
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 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. 

Upplysningar 
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta 
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift. 
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Miljö- och byggnämnden  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 102 

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 

2018-07-03 13 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 103 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, organisationsnummer X, 
att från och med den 1 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 augusti 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå eller hög 
skyddsnivå. 

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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 14 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 103 

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 

2018-07-03 15 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 104 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 januari 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: 

- Efter trekammarbrunnen finns en brunn där både in- och utlopp är under vattenytan.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. 

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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 16 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 104 

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 

2018-07-03 17 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 105 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 januari 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 juni 2014.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Efterföljande reningen sker i en stenkista vilket inte uppfyller 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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 18 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 105   

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 

2018-07-03 19 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 
§ 106 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 januari 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 maj 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.  

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller 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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 20 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 106 

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 

2018-07-03 21 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 107 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 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 september 2014.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn på uppskattningsvis 1 m3 till vilken BDT- 
och klosettvatten avleds från bostadshus samt gäststuga på fastigheten  X. Från 
enkammarbrunnen leds vattnet till en trekammarbrunn på uppskattningsvis 3 m2. 
Trekammarbrunnen är gemensam med bostadshus på fastigheten X, adress X. Den totala 
volymen är för liten.  

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller 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 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. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 22 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 107 

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 

2018-07-03 23 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 108 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X, adress 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 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc 
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X, adress X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 september 2014.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med okänd funktion och storlek. Brunnen är 
konstruerad så att varken funktion, storlek eller T-rör kan kontrolleras.  

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

- Tillstånd för anläggningen saknas, enligt fastighetsägaren anlades avloppet 1990. 
- Slamflykt till fördelningsbrunnen förekommer.  
- Infiltrationen är anlagd med kraftig lutning, vilket ger en ojämn fördelning så att bara en liten 

del av infiltrationen används.  
- Det växer mycket nässlor vid infiltrationen.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. 

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 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. 



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 24 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 108 

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 

2018-07-03 25 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 109 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 januari 2019 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: 

- Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn.  
- Den efterföljande reningen i en stenkista 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-2016-1X 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. 

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 

2018-07-03 26 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 109 

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 

2018-07-03 27 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 110 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 januari 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 november 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 i en stenkista 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 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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 28 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 110 

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 

2018-07-03 29 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 111 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 januari 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 november 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.  

- Var avloppsvattnet tar vägen efter tvåkammarbrunnen 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 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-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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 30 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 111 

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 

2018-07-03 31 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 112 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 januari 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 2015.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avloppsanordningen består av två enkammarbrunnar, vilket är otillräckligt när slam från wc ska 
avskiljas.   

- Efter den sista enkammarbrunnen leds avloppsvattnet iväg i en ledning med okänd längd och 
funktion. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  

- Tillstånd för avloppsanordningen saknas.  
- Enligt uppgift från Roger Edvardsson är anordningen minst 40 år gammal. Anordningen 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-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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 32 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 112 

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 

2018-07-03 33 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 113 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 januari 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 2015.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen är översvämmade och det finns slam i sista 
kammaren.  

- Nivån i utloppen i fördelningsbrunnen kunde inte inspekteras p.g.a. brunnens konstruktion i 
kombination med att utloppen är väldigt långt ner under markytan.  

- Det står vatten i ett av de båda luftningsrören medans det andra är fyllt med jord.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. 

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-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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 34 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 113 

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 

2018-07-03 35 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 114   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 januari 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 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.  

- Ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet släpps direkt ut ovan mark efter 
enkammarbrunnen, vilket inte uppfyller 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 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. 

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 

2018-07-03 36 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 114 

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 

2018-07-03 37 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 115 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 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 31 augusti 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.  

- Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats. 
- 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 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 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. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 38 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 115 

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 

2018-07-03 39 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 116 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, id-nummer X, att från 
och med den 1 januari 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 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.  

- Vid inspektionen var nivån i brunnen hög.  
- Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.  
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas. 

En ansökan om nytt avlopp har inkommit, men tillstånd har ännu inte meddelats. 

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 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. 

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 

2018-07-03 40 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 116 

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 

2018-07-03 41 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 117 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 juli 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 juli 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning.  
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. 
 
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D X-2013 och kommunicerat 
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Eftersom fastigheten 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 § 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. 

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 

2018-07-03 42 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 117 

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 

2018-07-03 43 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 118 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 juli 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 juni 2012.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, som är otillräcklig när slam från wc ska 
avskiljas.  

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.  
- Tillstånd för anläggningen finns från år 1975. 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. 

Eftersom fastigheten 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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och 
byggnämnden har i förbud § D X-2013 beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp 
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.  

Efter att förbudet meddelats har fastigheten varit obebodd. Ny ägare har tillträtt och bebor nu 
fastigheten. Eftersom avloppsanläggningen används trots att förbudet trätt i kraft 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 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 118 

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 

2018-07-03 45 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 119 Dnr MB-2014-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X, adress X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, X, personnummer X, och 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, adressen X. 

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 tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat 
förslaget till vitesbeslut. X har kommit in med en ansökan om anstånd med ytterligare 25 månader. 
Anledningen är att han påbörjat förhandling med grannen om att köpa till mark för en ny 
infiltrationsanläggnings placering.  

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. 

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 

2018-07-03 46 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 119 

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 

2018-07-03 47 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 120 Dnr MB-2018-1173 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för befintligt 

Fastighet KRÅKEGÅRD 1:76 

Sökande Stefan Clausson 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av 
befintligt på fastigheten KRÅKEGÅRD 1:76. 

Avgift: 11 550 kronor. Faktura skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens 
förslag till kontrollansvarig: 

Tomas Andersson, Mossekulla Lillemo 1, 575 94 Eksjö  

Ärende 
Ansökan avser rivning av befintlig stuga och nybyggnad av ett fritidshus med en bruttoarea på ca 86 
kvadratmeter. Befintlig friggebod ska flyttas till en annan del av tomten. 

Berörda grannar på fastigheterna Kråkegård X, samt X har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Ägaren till fastigheterna Kråkegård X har svarat positivt i sina yttranden.  

Ägarna till fastigheterna Kråkegård X och X har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar 
som att de inte har några synpunkter. 

Ägarna till fastigheten Kråkegård X har lämnat synpunkter på den föreslagna åtgärden. 
Synpunkterna kan sammanfattas med att: 
-  Den nya byggnaden sätter stopp för utsikten mot Grumlan och dess naturområde. 
- Stugpriserna kommer att påverkas negativt för ett antal grannar. 
- Den nya byggnaden kommer att hamna 1,5 meter från tomtgräns och det finns risk för att en 
rhododendronhäck kommer att bli nedtrampad under byggtiden. 

Grannen menar att regeln om att byggnaden ska ligga 4,5 meter från tomtgräns gäller även utanför 
område med detaljplan och områdesbestämmelser. 
Grannen har också föreslagit en annan placering av byggnaden på tomten. 

  



Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden  
Sammanträdesdatum Sida 

2018-07-03 48 (51) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 120 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat yttrande. Yttrandet 
kan sammanfattas med att: 
-  Placeringen av den nya byggnaden har planerats för att passa in i omgivningen 
- Hänsyn har tagits till berörda grannar. 
- Den nya byggnaden hamnar i linje med befintlig byggnad och friggebod. 
- Friggeboden ska flyttas på tomten, och detta gör att utsikten från den klagande kommer att 
kompenseras mot allmänningen och båtbryggor. 
-  Fastighetspriserna i området kommer inte att påverkas negativt för att ett nytt fritidshus byggs i 
området. 
- Den nya byggnaden kommer att levereras som prefabhus vilket gör att utvändigt arbete intill 
fastighetsgränsen blir minimalt. 

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

Motivering 

Fastigheten är belägen inom område som saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Området 
utgörs av sammanhållen bebyggelse i form av ett gammalt sommarstugeområde. Under 2010-2011 
styckades de befintliga arrendetomterna av och ett stort antal små fastigheter bildades. 
Fastighetsbildningen medförde att ett mycket stort antal byggnader hamnade nära de nya 
fastighetsgränserna. På grund av att de avstyckade fastigheterna generellt har en liten area är det 
mycket vanligt att nya byggnader placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 

I detta fall ersätts två byggnader av ett nytt fritidshus i ett plan. Den nya byggnaden hamnar inte 
närmare tomtgränsen än de befintliga.  

Utsikten mot väster från Kråkegård 1:66 kommer att begränsas något jämfört med tidigare. Vid 
besök på plats den 19 juni 2018 konstaterades att utsikten mot väster består av 
fritidshusbebyggelse. Utsikten mot söder från Kråkegård 1:66 består däremot av naturmark och 
Grumlans strand och påverkas inte av byggnationen. I och med att befintlig friggebod flyttas till en 
annan plats på fastigheten Kråkegård 1:76 kommer utsikten mot naturområdet, båtbrygga och 
Grumlan att förbättras. 

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att nybyggnationen inte medför en betydande olägenhet 
för ägaren till Kråkegård 1:66. 

Förslaget på alternativ placering av byggnaden som har kommit in från ägaren till Kråkegård 1:66 
innebär att utsikten mot naturområde och Grumlan skyms för andra fastighetsägare norr om den 
nya byggnaden. Förslaget innebär även i detta fall att byggnaden placeras närmare fastighetsgräns 
än 4,5 meter och till stora delar på en plats på tomten som hittills varit obebyggd.  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Forts § 120 

Lagrum 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 
stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser 
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 
Enligt 2 kap 4 § plan- och bygglagen får endast mark som från allmän synpunkt är lämplig för 
bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms utifrån bestämmelserna i 2 kap 5 och 6 §§ plan- och 
bygglagen och omfattar bl a risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att ordna 
vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 
Enligt 2 kap 9 § får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att det påverkar 
grundvattnet eller omgivningen så det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller innebär 
betydande olägenhet på annat sätt. 

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 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 
Stefan Clausson 
Kontrollansvarig 

Bilagor 
Kallelse till tekniskt samråd 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopia 
Sakägare   
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§ 121  

Information från förvaltningen 
Nämnden informerades om Livsmedelsverkets remissförslag om riskklassning  
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Delgivningar 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Information för kännedom: 

- Ärendelista 19 maj-18 juni, dnr MB-2018-1375-1 
- Delegationsbeslut 19 maj-18 juni, dnr MB-2018-1375-2 
- X, beslut att avsluta ärendet, dnr MB-2016-X 
- Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift, dnr MN-2018-1375-3 

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten: 

- X 
 
 

Beslut från mark- och miljödomstolen 

- X, ändrar mark- och miljödomstolens deldom, X,  
       dnr MB-2013-X 
- X, ger inte prövningstillstånd, X, dnr MB-2016-X 
- X, ger inte prövningstillstånd, X, 

       dnr MB-2016-X 
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