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Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2007.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1
juni 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning
på fastigheten X.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 1 oktober 2007. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 augusti 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 13 februari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:
-

det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och uppe på T-röret
som visar på att brunnen har varit översvämmad
trekammarbrunnen är otät då rötter tränger in mellan brunnens cementringar
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
det står vatten och slam i luftningsrören

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Trekammarbrunnens täthet behöver utredas. 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 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 83

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslut skickas till
X

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2002.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1
juni 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning
på fastigheten X.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 21 oktober 2002. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 augusti 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 13 februari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:
-

det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar samt uppe på T-röret
som visar på att brunnen har varit översvämmad
det finns slam i trekammarbrunnens sista kammare
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
det står slam i luftningsrören
slamtömning av trekammarbrunnen utförs i egen regi utan tillstånd

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. 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 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 84

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
X

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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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 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2012. Vid
inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, med skadat T-rör på utgående ledning,
och en stenkista. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1975.
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 § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 85

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

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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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 12 500 kr vardera, förbjuda x, personnummer
x och x, personnummer x, att från och med den
1 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2012. Vid
inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn och en stenkista. Tillstånd för anläggningen
finns från år 1975. 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 § x 2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 86

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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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 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2017.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn och en stenkista. Tillstånd för anläggningen
finns från år 1976. Det finns slam i sista kammaren i trekammarbrunnen och T-rör saknas på
den utgående ledningen. 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 § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 87

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Information om hur beslutet kan överklagas
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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 12 500 kr vardera, förbjuda , personnummer x
och, personnummer x, att från och med den 1 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn och en stenkista. Tillstånd för anläggningen
finns från år 1976. Det finns slam i sista kammaren i trekammarbrunnen och T-rör saknas på
den utgående ledningen. 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- 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-2016- att från och med den 1 april 2017 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2017 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 88

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet
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 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2017.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, i sista kammaren finns mycket slam. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har fått in en ansökan om inrättande av en ny avloppsanläggning på
fastigheten. Beslut har inte meddelats då man inväntar komplettering av ansökan i form av
siktanalys eller perkolationstest.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 89

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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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 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2012. Vid
inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör saknas på den utgående ledningen.
Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas. Efterföljande rening sker i en markbädd med en yta
av ca 18 m2 och anläggningen är underdimensionerad. Tillstånd för anläggningen finns från år
1996. En ny byggnad har därefter uppförts lokaliserat till samma placering som
avloppsanläggningen
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 § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 90

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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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 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 juni 2012. Vid
inventeringen framkom följande:
Två bostadshus är kopplade till en gemensam avloppsanordning som består av en
trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-02

19 (32)

Forts § 91

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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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 vardera, förbjuda x personnummer
x, och x, personnummer x att från och med den 1 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juni 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 92

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

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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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 , att
från och med den 1 november 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juni 2012. Vid
inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x-2016 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 § x-2016 beslutat att från och med den 1 april 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2017 förenas förbudet med ett vite.
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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

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-x

Överklagan, vidhålla beslut
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla förbudet § D-2017-x att från och med den
1 april 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x. Ärendet skickas därför vidare till länsstyrelsen.
Överklagan har kommit in i rätt tid.

Ärende
x meddelades den 14 mars 2017 förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x från och med den 1 april 2020. Den 3 april 2017 inkom en
överklagan där x anhåller om respit så att åtgärdstiden blir fem år istället för tre år. x anger i
sin anhållan att han vill ha samma åtgärdstid som sin andra fastighet.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen anser att de skäl som angivits i överklagan inte är tillräckliga för
att ge en längre åtgärdstid än tre år. Denna åtgärdstid är satt i enlighet med miljö- och
byggnämndens åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Att x andra fastighet fått längre
åtgärdstid beror på att den fastigheten står obebodd, vilket enligt policyn ger en längre
åtgärdstid än ett permanentboende. x bebos permanent.

Lagrum
En tillsynsmyndighet får besluta om föreläggande som behövs för att beslut som meddelats
med stöd av miljöbalken ska följas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Bilagor
MBN § D-2017-x
Övriga handlingar i ärendet
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Dnr MB-2016-x

Återtagande av miljösanktionsavgift
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017, miljösanktionsavgift för bristande
märkning av kosmetiska barnprodukter. Återtagandet sker på grund av att fel namn och
organisationsnummer skrivits på föreläggandet.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 6 mars 2017 beslutat att X med organisationsnummer x, ska
betala en miljösanktionsavgift på 25 000 kronor för bristande märkning av kosmetiska
barnprodukter.

Motivering
Efter att beslutet fattats har verksamhetsutövaren meddelat att namnet och
organisationsnumret inte stämmer på x. Den heter x med organisationsnummer x. Miljö- och
byggnämnden gör därför bedömningen att föreläggandet ska återtas.

Beslutet skickas till
x
x
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Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift för bristande märkning kosmetiska barnprodukter
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 25 000 kr. Anledningen är bristande märkning av kosmetiska
barnprodukter i butiken på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda var den 17 oktober 2016 på tillsynsbesök på Vetlanda
på x i Vetlanda angående kosmetiska barnprodukter. Vid besöket kontrollerades märkningen
på kosmetiska barnprodukter och kunde konstatera att följande produkter hade
märkningsbrister:
Produkter som saknade varningstext eller andra försiktighetsåtgärder på svenska
- Lucky Art, Fun make-up sticks, Face & Body Crayons, satsnummer saknas.
- Make Up Face, Face painting make up kit med satsnummer 15074
- Color, Lacca colorata per capelli, satsnummer saknas.
- Cheek Tales, My Beauty Make Up Set, Brightly Eye Color med satsnummer KIM/PI
14016
Produkter som saknade information på svenska om produktens funktion
- Lucky Art, Fun make-up sticks, Face & Body Crayons, satsnummer saknas.
- Make Up Face, Face painting make up kit med satsnummer 15074.
- Color, Lacca colorata per capelli, satsnummer saknas.
- Fun World, Ice Fx Makeup winter snowflake tattoos med satsnummer 16060FWD01.
Ärendet har kommunicerats med X som har lämnat synpunker i ärendet. Synpunkterna har
gällt att X ansett att miljösanktionsavgiften är för hög samt att ett felaktigt
organisationsnummer och bolagsnamn har använts tidigare i ärendet. I inspektionsrapporten
och ett första beslut om miljösanktionsavgift har X:s organisationsnummer och bolagsnamn
felaktigt angivits. Några synpunkter gällande de bristerna som miljö- och byggförvaltningen
har hittat har inte inkommit. X har plockat bort produkterna och kontaktat sina leverantörer.
Miljö- och byggförvaltningen har begärt tillsynsvägledning från läkemedelsverket avseende hur
miljösanktionsavgiften ska beräknas och har gjort bedömningen att beloppet på
miljösanktionsavgiften är korrekt beräknad enligt gällande lagstiftning.
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Motivering
I samband med tillsynsbesöket uppmärksammades att de i ärendebeskrivningen uppräknade
produkterna (se ovan) fanns till försäljning. Se också bilaga med produktbilder. Dessa klassas
som kosmetiska produkter där varningstexter, försiktighetsåtgärder samt information om
produkten ska finnas på svenska. Detta för att göra det möjligt för konsumenter att
uppmärksamma eventuella risker och göra mer medvetna val.
Det har inte framkommit några omständigheter som enligt miljöbalken medför att
miljösanktionsavgift inte behöver påföras. X ska därför påföras en miljösanktionsavgift.
Avgiften ska vara 25 000 kronor (5 produkter á 5000 kr = 25 000 kr) eftersom X i egenskap av
distributör tillhandahållit 5 olika kosmetiska produkter som saknar föreskriven information på
svenska till slutanvändare på marknaden i Sverige.
Angående organisationsnummer och namn
Namnet x uppges inte på x hemsida. Detta är anledningen till att miljö- och byggförvaltningen
har angivit X:s organisationsnummer på inspektionsrapporten och i det första beslutet om
miljösanktionsavgift. Inspektionsrapporten har skickats till x i Vetlanda och en kopia till x. I
inspektionsrapporten gavs adressaten möjlighet att komma in med en skriftlig beskrivning av
vidtagna åtgärder över brister. Den 9 december 2016 inkom svar på de vidtagna åtgärderna. I
svaret fanns ingen kommentar på att namnet eller organisationsnumret i inspektionsrapporten
inte stämde. Det har heller inte inkommit någon synpunkt från X i x att deras
organisationsnummer felaktigt stod på rapporten. Miljö- och byggförvaltningen anser inte att
det finns några tveksamheter gällande miljösanktionsavgiften eftersom x har tagit del av
inspektionsrapporten och miljö- och byggförvaltningen i inspektionsrapporten och
kommuniceringar angivit att tillsynsbesöket gjorts på fastigheten X i Vetlanda.
Tidigare beslut § x-2017 har återtagits.
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Lagrum
Med kosmetisk produkt avses enligt artikel 2.1 a förordning (EG) nr 1223/2009 ämnen eller
blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och
hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i
uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras
utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt.
Enligt 4 § förordning (2013:413) om kosmetiska produkter ska information enligt artikel 19.1 b,
c, d, och f i förordning (EG) nr 1223/2009 samt information enligt artikel 19.2–19.4 i samma
förordning, med undantag av informationen i förteckning över beståndsdelar enligt artikel 19.1
g, anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls slutanvändaren på marknaden i
Sverige. Detta innebär att följande uppgifter ska anges på svenska:
-

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen, t.ex. varningstexter
Den kosmetiska produktens användningsområde/funktion

Enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska märkningsinformationen finnas i
outplånlig, lättläst och väl synlig skrift på behållaren och förpackningen.
I 7 kap. 15 § förordningen om miljösanktionsavgifter anges att vid en överträdelse av 4 §
förordningen om kosmetiska produkter, genom att tillhandahålla en slutanvändare på
marknaden i Sverige en kosmetisk produkt som saknar föreskriven information på svenska, ska
en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
Produktbilder x 2016-10-17
Delgivningskvitto
Information om betalning av miljösanktionsavgift

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2015-x

Återtagande av vitesföreläggande, brandskadat enbostadshus
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016 att vid vite åtgärda brandskadat
enbostadshus.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 6 november 2016 beslutat, vid ett vite av 10 000 kronor
vardera, förelägga fastighetsägarna x, med personnummer x och x, med personnummer x att
ha utfört följande åtgärder:
-

Städa upp lösa föremål på tomten
Byta trasiga fönster
Åtgärda tak
Åtgärda övriga delar som har brandskadats

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägarna rivit den brandskadade byggnaden och miljö- och
byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska
återtas.

Beslutet skickas till
x
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Dnr MB-2014-x

Byggsanktionsavgift, eldstad
Fastighet

x

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, personnummer x , ska betala en byggsanktionsavgift på 900
kronor då en eldstad tagits i bruk innan slutbesked kunnat utfärdas.

Ärende
x har gjort en anmälan om installation av eldstad på fastigheten x. Något slutbesked har inte
kunnat meddelas då godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare eller Höglandets
räddningstjänst inte skickats in.
Beslut beträffande byggsanktionsavgift har kommunicerats men några synpunkter har inte
kommit in.

Motivering
Åtgärden som vidtagits är anmälningspliktig och det krävs slutbesked innan eldstaden tas i bruk.
Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen får inte ett byggnadsverk tas i bruk i de delar som omfattas
av ett startbesked för byggåtgärder förrän miljö- och byggnämnden har gett ett slutbesked.
Enligt 9 kap. 24 § punkt 2 plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att ta en
eldstad i bruk innan man har fått slutbesked 0,02 prisbasbelopp.
Enligt 11 kap. § 53 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Upplysningar
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning. Efter
sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas
även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift
med dubbel avgift tas ut.

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Faktura
Delgivningskvitto och Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 99

Deltagande i kurs
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att:
Alla ledamöter och ersättare får delta vid dialogmöte för projektet Emån på Ädelfors Folkhögskola,
den 30 maj 2017.
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§ 100

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

Delgivningar
-

Ärendelista 19 mars-18 april, dnr MB-2017-845-1
Delegationsbeslut 19 mars-18 april, dnr MB-2017-845-2
Fokusområde Tillsyn växtnäring 2017
Redovisning av intern kontroll 2016, KS § 56

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
- x
Överklagningar sända till länsstyrelsen:
- x
Överlämnande av överklagat beslut till mark- och miljödomstolen:
- x
Beslut från länsstyrelsen:
- x
Dom från Mark- och miljödomstolen
- Stora Moshult 1:12, återvisar ärendet till länsstyrelsen på grund av brist i sakägarkrets.
(Kjell Josefsson inte prövat överklagande), dnr MB-2015-3050-20.
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