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§ 40

Ändringar i föredragningslistan
Följande ärenden utgår:
2.

Hultaby 1:13
Gölberga 1:1, Gölberga 1
Repperda 4:7
Gölberga 1:1, Gölberga 2
Hällinge 1:11

5.

Repperda 14:6
Repperda 14:5

7.

Rödjenäs 4:8

9.

Björkeryd 1:7

10.

Tånghult 1:10

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

Xx

Fastighetsägare:

Xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda Xx, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten Xx, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Xx den 12
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn. Avskiljningsväggarna är översvämmade. Den efterföljande reningen
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Xx. Miljö- och byggförvaltningen har
skickat påminnelse om förbudet. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten Xx inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Xx. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 41

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten Xx måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
Xx

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

xx

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda xx, personnummer xx,
att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten xx, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten xx den 12
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten xx. Miljö- och byggförvaltningen har
skickat påminnelse om förbudet. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 42

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
xx

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer,
att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 16
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen ligger ca 25 m från Emåns
strandkant. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 43

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 30
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn med T-rör på utgående ledning. Fördelningsbrunn saknas. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd finns från 1976.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Ansökan om nytt avlopp har
inkommit, men ny avloppsanordning är ännu inte utförd.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 44

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX
Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 45

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

11 (90)

MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 5
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn med T-rör på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd
finns från 1984.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggförvaltningen har
skickat påminnelse om förbudet. Ansökan om nytt avlopp har ännu inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sida

2015-04-07

12 (90)

Forts § 45

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

13 (90)

MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 6
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: På fastigheten finns två
permanentbostäder med vattentoalett. Vatten är anslutet till bostäderna och bad-, diskoch tvättvatten avleds. Avloppsanordningen är gemensam för de båda bostäderna.
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn med T-rör på utgående ledning. Det
var mycket slam i sista kammaren. Den efterföljande reningen sker i en infiltrationsbädd
med en yta av ca 30 m2 fördelat på två spridningsledningar, vilket är underdimensionerat
för två hushåll. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd finns från 1985.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Ansökan om nytt avlopp har
inkommit till miljö- och byggförvaltningen, som inväntar kompletteringar i ärendet.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med bristfällig rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en
avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida
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Forts § 46

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 6
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn med T-rör på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd
saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 47

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 7
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn med T-rör på utgående ledning. I trekammarbrunnen finns tre inlopp,
där ska bara vara ett. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd finns från 1981.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 48

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
xx och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 7
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, som vid inspektionen var överfull. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd
saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 49

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

21 (90)

MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 7
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn med T-rör på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd
saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

22 (90)

Forts § 50

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 15
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen tillhörande
bostadshuset består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Bredvid
trekammarbrunnen växer mycket kväveälskande växter. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 51

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 16
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
enkammarbrunn samt en tvåkammarbrunn. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggförvaltningen har
skickat påminnelse om förbudet. Ansökan om nytt avlopp har ännu inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 52

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer XX, och XX, XX, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda
kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 15
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 53

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 54

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

29 (90)

MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 11
juli 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. Det finns mycket slam i sista kammaren och T-rör saknas på utgående
ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. XX har den 17 februari 2015 begärt
anstånd i två år på grund av ekonomiska skäl.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite. Miljö- och byggnämnden har i åtgärdspolicyn angett rimliga tider
för att fastighetsägaren ska kunna planera sina åtgärder i god tid. Därför medges inga
dispenser/anstånd.
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Forts § 54

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer 410805-2632, och XX, personnummer 410718-2406, att från och med den 1
oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 11
juli 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc och BDT ska avskiljas. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Påminnelse om förbudet har
skickats den 28 augusti 2014. Någon ansökan om inrättande av ny avloppsanordning har
inte inkommit till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller
därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist
konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från
och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljöoch byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande
används efter den 1 mars 2015 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 55

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 12
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av två
enkammarbrunnar, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen
saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
en efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist
konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från
och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljöoch byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande
används efter den 1 mars 2015 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 56

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

35 (90)

MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 5
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn med tre inlopp. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande
reningen sker i en infiltrationsbädd med en yta av ca 30 m2. Fördelningsbrunn saknas.
Tillstånd finns från 1984. Avloppsanordningen har hög ålder och är underdimensionerad.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
en efterföljande en efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen
uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med bristfällig rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en
avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sida
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Forts § 57

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

X

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer XX, och XX, personnummer XX, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 15
september 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn. Avskiljningväggarna är översvämmade och ingen tillräcklig
slamavskiljning sker. Runt trekammarbrunnen finns tecken på läckage och det växer
mycket kväveälskande växter. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för
normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och
byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som
visar att ett nytt avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller
därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med bristfällig rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 58

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XXmåste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 10
oktober 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög
ålder, tillstånd saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller
därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning utan
godkänd slamavskiljning och med osäker efterföljande rening tre år efter att brist
konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från
och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljöoch byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande
används efter den 1 mars 2015 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 59

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2012-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 19 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.
Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Påminnelse om förbudet har
skickats den 28 augusti 2014. Någon ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö
och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den
efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 60

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 61

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

43 (90)

MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 5
september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. T-rör saknas på utgående
ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den
efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med bristfällig rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en
avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Miljö- och byggnämnden
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Sida
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Forts § 61

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 oktober 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 62

Sammanträdesdatum

Sida
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45 (90)

MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda xx, att från
och med den 1 april 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 5
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, med otätheter vid utloppsröret. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd
saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från fastigheten XX. Därefter
har fastigheten bytt ägare. De nya fastighetsägarna har informerats om förbudet. Något
nytt avlopp har ännu inte utförts. Ansökan om ny avloppsanordning har nyligen inkommit
till miljö- och byggförvaltningen och är under handläggning.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite. På grund av att det är nya fastighetsägare ges en längre åtgärdstid
än normalt.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 62

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XXoch XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 april 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 29
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av tre
seriekopplade enkammarbrunnar med T-rör på utgående ledning. Den efterföljande
reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från fastigheten XX. De nya
fastighetsägarna har informerats om förbudet. Något nytt avlopp har ännu inte utförts.
Ansökan om ny avloppsanordning har nyligen inkommit till miljö- och byggförvaltningen
och är under handläggning.
Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
en efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite. På grund av att det är nya fastighetsägare ges en längre åtgärdstid
än normalt.
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Utdragsbestyrkan
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Forts § 63

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XXoch XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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MB-2011-

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 april 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 6
oktober 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Ingen fördelningsbrunn finns. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från fastigheten XX.
Fastigheten har därefter bytt ägare, de nya ägarna har informerats om förbudet. Miljöoch byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som
visar att ett nytt avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite. På grund av att det är nya fastighetsägare ges en längre åtgärdstid
än normalt.
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Forts § 64

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 april 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 24
oktober 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, vars konstruktion gör att funktionen inte går att bedöma. Efterföljande
rening ska ske i en infiltrationsbädd men då utloppsrören i fördelningsbrunnen ligger under
vattennivån uppfyller inte den efterföljande reningen gällande krav för normal skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen finns från år 1987. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från fastigheten XX. De nya
fastighetsägarna har informerats om förbudet. Ansökan om nytt avlopp har ännu inte inkommit
till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening
som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9
kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning
enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas förbudet med ett vite.
På grund av att det är nya fastighetsägare ges en längre åtgärdstid än normalt.
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Forts § 65

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas
som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign
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MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX och XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 april 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 1
juli 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn i vilken avskiljningsväggarna svämmat över. Efterföljande rening sker i
fem rörgravar med en total yta av ca 30 m2. Tillstånd för avloppsanordningen finns från år
1985. Rörgravarna är placerade mycket nära Emån, ca 10 meter från strandkanten.
Närheten till Emån och översvämning i trekammarbrunnen indikerar att rörgravarna ligger
under högsta grundvattennivån.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggförvaltningen har
varit på platsbesök inför anläggande av nytt avlopp, men någon ansökan har ännu inte
inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 66
På grund av att det i Ädelfors talats om kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp har flera fastighetsägare på orten avvaktat att åtgärda sina enskilda avlopp. Nu har
planerna på kommunal anslutning lagts ner. När nu de bristfälliga enskilda avloppen ska
åtgärdas ges en längre åtgärdstid än normalt.

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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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Forts § 66

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 april 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 9
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i en stenkista.
Tillstånd för anläggningen finns från år 1976.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt
avlopp har utförts har inte inkommit.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med bristfällig efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen
har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
På grund av att det i Repperda-Ädelfors talats om kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp har flera fastighetsägare i området avvaktat att åtgärda sina enskilda
avlopp. Nu har planerna på kommunal anslutning lagts ner. När nu de bristfälliga enskilda
avloppen ska åtgärdas ges en längre åtgärdstid än normalt.
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Forts § 67

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer X,
att från och med den 1 april 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 5
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn där avskiljningsväggarna har svämmat över. T-rör finns på utgående
ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Avloppsanordningen har hög ålder, tillstånd saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
skickat påminnelse om förbudet. Någon ansökan om nytt avlopp har ännu inte inkommit
till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 68
På grund av att det i Ädelfors talats om kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp har flera fastighetsägare på orten avvaktat att åtgärda sina enskilda avlopp. Nu har
planerna på kommunal anslutning lagts ner. När nu de bristfälliga enskilda avloppen ska
åtgärdas ges en längre åtgärdstid än normalt.

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 68

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer
xx, att från och med den 1 april 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 8
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i en stensatt
brunn utan tät botten och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Någon ansökan om nytt avlopp har
ännu inte inkommit till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med bristfällig efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen
har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
På grund av att det i Repperda-Ädelfors talats om kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp har flera fastighetsägare på orten avvaktat att åtgärda sina enskilda
avlopp. Nu har planerna på kommunal anslutning lagts ner. När nu de bristfälliga enskilda
avloppen ska åtgärdas ges en längre åtgärdstid än normalt.
Just sign
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Forts § 69

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX, XX, XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, XX, personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1
april 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 9
augusti 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
enkammarbrunn samt en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Det finns
mycket slam i sista kammaren. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för
normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Påminnelse om förbudet har
skickats till fastighetsägarna. Ansökan om nytt avlopp har ännu inte inkommit till miljöoch byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 70
På grund av att det i Repperda-Ädelfors talats om kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp har flera fastighetsägare på orten avvaktat att åtgärda sina enskilda
avlopp. Nu har planerna på kommunal anslutning lagts ner. När nu de bristfälliga enskilda
avloppen ska åtgärdas ges en längre åtgärdstid än normalt.

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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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Forts § 70

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX, XX, XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX, idnummer xx, att
från och med den 1 april 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, fastighetsadressen XX.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX, den 30
juni 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen tillhörandes
bostadshus med adress XXbestår av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam
från wc och BDT ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för
normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 mars 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Påminnelse om förbudet har
skickats. Någon ansökan om nytt avlopp har ännu inte inkommit till miljö- och
byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller
därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, XX
inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010,
framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist
konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från
och med den 1 mars 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljöoch byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 mars 2015 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 71
På grund av att det i Ädelfors talats om kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp har flera fastighetsägare på orten avvaktat att åtgärda sina enskilda avlopp. Nu har
planerna på kommunal anslutning lagts ner. När nu de bristfälliga enskilda avloppen ska
åtgärdas ges en längre åtgärdstid än normalt.

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.
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop.
1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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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Forts § 71

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
på fastigheten XX, XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 april 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2012-xx

Vitesföreläggande att följa meddelat tillstånd, enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga XX, personnummer
xx, att vid vite av 25 000 kr, följa meddelat tillstånd § D X-2014 att inrätta en
infiltrationsbädd med en total yta på 60 m2 på fastigheten XX senast den 1 november
2015.

Ärende
XX meddelades den 13 mars 2014 tillstånd att inrätta en avloppsanläggning på fastigheten
XX som betjänar bostadshusen xx. Enligt villkor 1 i tillståndet ska avloppsanordningen
utföras i enlighet med vad som angivits i ansökan. Detta innebär att slutlig avledning av
avloppsvattnet ska ske till en upphöjd infiltration med en total yta av 60 m2, uppdelad på 6
stycken spridarledningar med en längd av 10 meter vardera.
Då ingen kontrollplan inkommit som bekräftelse på att avloppsanläggningen hade
inrättats gjordes en inventering av avloppet på fastigheten i samband med att avloppsanläggningarna i det omkringliggande område inventerades. Vid inventeringen av avloppsanläggningen på fastigheten XX den 10 juli 2014 uppmättes avståndet mellan två av
luftningsrören till 35 cm och hela bredden på infiltrationsbädden till ca 3,5 meter.
Kontrollplanen med tillhörande fotodokumentation inkom den 7 oktober 2014. Enligt
kontrollplanen har 6 spridningsledningar lagts med en längd på 11 meter vardera. Den
totala spridningsytan har inte angetts. På bilderna som inkom tillsammans med
fotodokumentationen framgår det att luftningsrören har dragit rakt upp i slutet på
spridningsledningarna och inte vinklats.
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren. Yttrande inkom den 19 februari 2015
från gräventreprenören som anlagt avloppsanläggningen. Han hänvisar till kontrollplanen
där han uppgett att 6 stycken infiltrationsledningar med en längd av vardera 11 meter har
anlagts och att infiltrationsbäddens totala yta då blir 66 m2 vilket uppfyller meddelat
tillstånd. Entreprenören anser även att infiltrationsbäddens yta inte kan mätas i efterhand
när den är igenfylld och att fotografierna som är tagna under anläggandet är i för dåligt
skick för att utgöra underlag för en bedömning.
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Forts § 72

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen anser att den totala ytan av infiltrationsbädden kan mätas
med luftningsrören som referens då dessa är dragna rakt upp från infiltrationsledningarna.
Detta innebär att bäddens yta är ca 38,5 m2. Avvikelse mot de 60 m2 som tillståndet
omfattar bedöms vara för stor för att kunna klassas som ringa. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att tillstånd § D XX-2014 inte har följts.

Lagrum
En tillsynsmyndighet får besluta om föreläggande som behövs för att beslut som
meddelats med stöd av balken ska följas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Enligt 26
kap. 14 § får ett sådant beslut förenas med vite.
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken får tillstånd meddelade med stöd av balken förenas med villkor.

Utdrag
XX

Kopior
Delegationsbeslut § D xx-2014
Kontrollplan med tillhörande fotodokumentation
Fotodokumentation från inventeringen

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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MB-2015-xx

Miljösanktionsavgift cisternkontroll
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att xx, personnummer xx, ska betala en
miljösanktionsavgift på 2 000 kronor. Anledningen är ej utförd kontrollbesiktning av
cistern (med tillverkningsnummer 925543) inom gällande intervall på fastigheten XX.

Ärende
Den 20 mars 2015 genomförde miljö- och byggförvaltingen en föranmäld rutininspektion
hos XX på fastigheten XX. Det konstaterades vid besöket att det fanns en cistern på
fastigheten som inte kontrollerats inom gällande intervall.
Ärendet har kommunicerats men inget yttrande har kommit in.

Motivering
Enligt den kopia av kontrollrapport som finns hos miljö- och byggförvaltningen så utfördes
en cisternbesiktning den 27 maj 2002 och den visar att cisternen har ett kontrollintervall
på 12 år. Cisternen har inte kontrollerats inom gällande intervall och därför anser miljöoch byggnämnden inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och 10 kap 4 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift betalas för en överträdelse av 8 kap 5
och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra
återkommande kontroll inom angivna intervall. Miljösanktionsavgiften är 2 000 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.
Återkommande kontroll av cisterner med tillhörande rörledningar ska enligt NFS
2003:24 8 kap 5 och 6 §§ genomföras med ett intervall av 12 år (cistern med
korrosionsskydd, K-cistern) eller 6 år (cistern som inte uppfyller kravet på
korrosionsskydd, S-cistern).
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Upplysningar
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning
ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas
som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en
miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
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MB-2015-690

Ändring av detaljplan, Kvarteret Mohagen
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka planförslaget.

Ärende
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av ytterligare
en våning på den östra flygeln av Mogärde seniorboende på fastigheten Mohagen 20,
Kyrkogatan 16. Fastighetsägaren ser stor efterfrågan på denna typ av boende och
bedömer byggnaden som lämplig för detta ändamål. I den underliggande nu gällande
detaljplanen begränsas antalet våningar till tre.

Utdrag
XX
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MB-2015-710

Tillfälligt bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till verkstad
Fastighet

Holsbyholm 18:1

Sökande

Marcus Wigh
Flugeby Håkansgård 2
574 91 Vetlanda

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tillfälligt bygglov för bilverkstad på
Holsbyholm 18:1.
Bygglovet gäller till och med den 7 april 2020.
Avgift: 15 040 kronor.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Sökande vill upprätta bilverkstad i befintlig lokal som tidigare har använts till
skolverksamhet med inriktning fordon. Cirka 200 kvm av lokalen kommer att användas till
bilverkstad. Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig över etableringen och inga
synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt gällande detaljplan ska byggnaden användas till skol- eller centrumverksamhet.
Tidsbegränsat bygglov får medges om något eller några men inte alla förutsättningar
enligt gällande detaljplan följs.

Lagrum
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som
uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§, om sökanden begär det
och åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i
en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat
bygglov ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget.
Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig för små ändringar av
en- eller tvåbostadshus samt för små åtgärder som återfinns i 7 kap. 5 § plan- och
byggförordningen.
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Upplysningar
Bygglovet gäller till och med den 7 april 2020, därefter krävs en ny ansökan om
förlängning av bygglov eller att verksamheten avvecklas.
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.
När bygglov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande
har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.
Informationsbrev skickas till sakägarna.

Utdrag
Marcus Wigh

Bilagor
Faktura

Informationsbrev
Sakägare
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MB-2014-3029

Bygglov för tillbyggnad av garage
Fastighet:

Stacken 1

Fastighetsägare:

Johan Pettersson
Skördegränd 10
574 34 Vetlanda

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse för tillbyggnad av
garage på fastigheten Stacken 1.
Avgift: 2 283 kronor.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Avser tillbyggnad av garage med ca 6 m².

Motivering
Åtgärden avviker från gällande detaljplan från 1968 eftersom den totala byggnadsarean
191 m² överstiger maximalt tillåten byggnadsarea 170 m². Åtgärden kan dock ses som en
liten avvikelse vilket gör att miljö- och byggnämnden kan bevilja bygglov. Berörda grannar
och sakägare har fått tillfälle att yttra sig. En granne på fastigheten X har invänt mot
åtgärden. Åtgärden bedöms dock inte medföra olägenhet för grannen varför bygglov kan
beviljas.
I kvarteret finns ett flertal fastigheter där liknande åtgärder har tillåtits i strid mot
detaljplan.

Lagrum
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten.
Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen ska en samlad bedömning göras av den avvikande
åtgärd som söks och de som tidigare godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §.
Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om andra små
åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och
byggförordningen).

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

77 (90)

Forts § 76

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
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 påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats, enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked
lämnats tas byggsanktionsavgift ut, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
Informationsbrev skickas till sakägarna.

Utdrag
Johan Pettersson
X och X
delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Bilaga
Faktura

Informationsbrev
Sakägare
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MB-2014-xx

Vitesföreläggande angående boendemiljö
Fastighet:
Verksamhetsutövare

XX
XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vid vite förelägga XX med organisationsnummer xx,
att utföra följande åtgärder, om lägenheterna ska hyras ut i fortsättningen, på fastigheten
XX:
Följande åtgärder ska vara utförda senast den 1 juli 2015:
1.

Badrum i lägenhet 1001 ska åtgärdas så att golv, väggar och tak är hela och fria från
fukt och mögelskador. Vitesbelopp 25 000 kronor.
2. Badrum i lägenhet 1002 ska åtgärdas så att golv, väggar och tak är hela och fria från
fukt och mögelskador. Vitesbelopp 25 000 kronor.
3. Badrum i lägenhet 1101 ska åtgärdas så att golv, väggar och tak är hela och fria från
fukt och mögelskador. Vitesbelopp 25 000 kronor.
4. Badrum i lägenhet 1102 ska åtgärdas så att golv, väggar och tak är hela och fria från
fukt och mögelskador. Vitesbelopp 25 000 kronor.
5. Badrum i lägenhet 1001 ska utrustas med tillräcklig ventilation så att inte fukt och
mögelpåväxt uppkommer. Vitesbelopp 10 000 kronor.
6. Badrum i lägenhet 1002 ska utrustas med tillräcklig ventilation så att inte fukt och
mögelpåväxt uppkommer. Vitesbelopp 10 000 kronor.
7. Badrum i lägenhet 1101 ska utrustas med tillräcklig ventilation så att inte fukt och
mögelpåväxt uppkommer. Vitesbelopp 10 000 kronor.
8. Badrum i lägenhet 1102 ska utrustas med tillräcklig ventilation så att inte fukt och
mögelpåväxt uppkommer. Vitesbelopp 10 000 kronor.
9. Kök i lägenhet 1001 ska renoveras så väggar, golv, bänkar och skåp är hela. Det ska
också finnas fungerande spis och fläkt samt bänkskivor utan fuktskador. Vitesbelopp
25 000 kronor.
10. Kök i lägenhet 1002 ska renoveras så väggar, golv, bänkar och skåp är hela. Det ska
också finnas fungerande spis och fläkt samt bänkskivor utan fuktskador. Vitesbelopp
25 000 kronor.
11. Kök i lägenhet 1101 ska renoveras så väggar, golv, bänkar och skåp är hela. Det ska
också finnas fungerande spis och fläkt samt bänkskivor utan fuktskador. Vitesbelopp
25 000 kronor.
12. Kök i lägenhet 1102 ska renoveras så väggar, golv, bänkar och skåp är hela. Det ska
också finnas fungerande spis och fläkt samt bänkskivor utan fuktskador. Vitesbelopp
25 000 kronor.
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Forts § 77
Följande åtgärder ska vara utförda senast den 1 oktober 2015:
13. Det ska finnas en tvättstuga med golv och väggar som är lätta att rengöra. Mekanisk
frånluft ska installeras för att uppnå tillräcklig ventilation. Luftflödet ska vara minst
10 l/s + 0,7 l/s per m2. Det ska finnas fungerande tvättmaskin och torktumlare
alternativt tillräckligt med utrymme för att hänga tvätt och då ska även en utrustning
för avfuktning installeras. Vitesbelopp 50 000 kronor.
Följande åtgärder ska vara utförda senast den 1 november 2015:
14. Taket på fastigheten är otätt med fuktskadat innertak, detta ska åtgärdas så att taket
blir tätt för att förhindra mögelpåväxt och läckage. Vitesbelopp 100 000 kronor.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har varit med i ett länsomfattande tillsynprojekt
av migrationsboende. Syftet med projektet har varit att kartlägga situationen så att
miljöbalkens krav efterföljs i alla länets migrationsboenden.
Miljö- och byggförvaltningen genomförde den 17 oktober 2014 ett föranmält tillsynsbesök
på fastigheten XX.
Vid inspektionen uppdagades allvarliga brister, främst vad gäller boendemiljöernas skick.
Inspektionen omfattade fyra lägenheter med tre rum och kök i vardera samt en
gemensam tvättstuga. Även källaren och vinden inspekterades vid besöket.
Ett föreläggande skrevs till fastighetsägaren att badrummen i fastigheten skulle åtgärdas
innan den 1 mars 2015. En åtgärdsplan om när tvättstuga, brister i kök samt åtgärda
yttertaket skulle inkomma till förvaltningen senast den 25 november 2014. Det har inte
inkommit någon skriftlig åtgärdsplan.
Fastighetsägaren XXringde den 15 december 2014 och meddelade att han skulle ordna
med en renovering av badrum och kök innan den 1 mars 2015. Han berättade att han
planerade att göra två lägenheter i källaren för att kunna renovera de övriga
lägenheterna.
Den 16 mars 2015 genomförde miljö- och byggförvaltningen ett uppföljande besök på
fastigheten. Det konstaterades då att de krav på åtgärder i badrum, kök, tvättstuga samt
yttertak som förelagts fastighetsägaren inte genomförts.
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Motivering
Badrummen i huset är i dåligt skick. Väggmattorna är trasiga och fuktskadade.
Missfärgningar finns på väggar och golv. Dörrkarmar och trösklar är fuktskadade.
Badrummen har inte tillräcklig ventilation vilket har gett fuktproblem och mögelpåväxt.
Det bristande underhållet och otillräcklig ventilation av badrummen är en olägenhet för
människors hälsa.
Köken i fastigheten är dåligt underhållna vad gäller både golv, väggar och tak. Även
köksinredningen är i dåligt skick med trasiga bänkskivor, skåp och lådor. Flera köksfläktar
saknar filter vilket gett fettavlagringar i fläkt och imkanaler. Detta ger en ökad risk för
brand samt att det är svårt att rengöra fläkten. I ett kök var bänkskivan mycket fuktskadad
och angripen av mögel vilket kan leda till olägenhet för människor.
Bedömningen är att omfattande renovering av kök och badrum behövs i samtliga
lägenheter.
Det saknas en fungerande tvättstuga. Tvättmaskinen står på en transportpall direkt när
man kommer ner i källaren. Källaren har upprivet golv och nedrivna väggar och trasigt tak.
Det finns ingen möjlighet att hålla rent.
Taket på fastigheten är otätt vilket har lett till att insidan av taket är fuktigt. Det finns
tydliga fuktskador på innertaket och även synlig mögelpåväxt. Detta måste åtgärdas så att
det inte blir en olägenhet för människors hälsa.

Verksamhetsutövare
I det aktuella ärendet hyr XX, genom kontraktskrivning med Migrationsverket, ut boende
för omhändertagande. Det gör XX till fastighetsägare och Migrationsverket till
nyttjanderättshavare av lägenheter och biytor. Detta gäller oavsett vem som sedan bor i
det hyrda boendet eftersom det endast är den som skrivit på ett hyreskontrakt som kan
anses vara den juridiska nyttjande-rättshavaren och också den som kan föra anspråk,
klaga eller säga upp ett hyreskontrakt.
Migrationsverkets verksamhet är även enligt dom MÖD 2010-03-12 med målnummer
6554-09 att betraktas som ett omhändertagande vilket gör Migrationsverket till
verksamhetsutövare.
Enligt rättspraxis är det den som bedriver verksamheten och som har det faktiska och
rättsliga möjligheterna att vidta en åtgärd, som bör betraktas som verksamhetsutövare
och därmed ansvarig att följa miljöbalkens regler.
För den aktuella verksamheten finns det således två verksamhetsutövare, XX som
fastighetsägare vad gäller fastighetens skick, underhåll, funktion etc. och Migrationsverket
för omhändertagandeverksamhet med frågor om städning, information, skick etc.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

81 (90)

Forts § 77

Olägenhet för människors hälsa
Miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. § 3, Med
olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Särskilda bestämmelser om hälsoskydd och boende
Miljöbalken 9 kap § 9 står att: Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på
ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från
ohyra och andra skadedjur. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd egendom skall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja
olägenheten för människors hälsa.
§ 33, 34 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver mer
i detalj vad en bostad ska uppfylla.
§ 45, samma förordning som ovan, talar om att det bl.a. är byggnader som innehåller en
eller flera bostäder och tillhörande utrymmen samt lokaler för undervisning, vård eller
annat omhändertagande är några av de byggnader som kommunen ska ägna särskild
uppmärksamhet i sin tillsyn.

Upplysning
Om lägenheterna i fastigheten ska fortsätta att hyras ut måste åtgärderna i detta
vitesföreläggande vara utförda inom utsatt tid. Vite döms enbart ut om lägenheterna i
fastigheten hyrs ut efter de datum som redovisats i detta föreläggande.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Migrationsverket
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MB-2015-816

Funktionsprogram för förskolan i Vetlanda
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till funktionsprogram för
förskola i Vetlanda.

Ärende
Syftet med att forma ett funktionsprogram för förskolan är att skapa en samsyn mellan
kommunens förvaltningar och politiker kring funktioner vid planering och projektering av
förskolor så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga
miljöer samt de tekniska kraven på en acceptabel ekonomisk nivå. Dessutom ska ett
funktionsprogram spara tid vid genomförandet av projekt och förenkla samspelet
beställare-entreprenör och därigenom minska kostnaderna.
Programmet gäller i första hand nyproduktion, men ska i tillämpliga delar även gälla vid
om- och tillbyggnader.
Programmet ska gälla som ett styrdokument för alla som involveras i nya projekt inom och
utom kommunens förvaltning.
Arbetet med att ta fram funktionsprogrammet har letts av en arbetsgrupp bestående av
representanter från XX, XX samt miljö- och byggförvaltningen. Dessutom har en extern
projektledare ansvarat för att samla upp och sammanställa synpunkter från berörda
parter.
Arbetet har bedrivits i ett antal referensgrupper med kompetens och erfarenhet från
relevanta områden. En grupp har bestått av förskolechefer, personal och fackliga
representanter, som huvudsakligen har diskuterat verksamhetens behov samt genomfört
studiebesök. Diskussioner har även förts med måltidsservice, lokalvård och yttre skötsel.
Slutligen har en grupp från XX diskuterat bygg- och installationstekniska aspekter i
programmet.
Ytterst ansvariga för framtagandet har en styrgrupp bestående av politiker och
tjänstemän från berörda förvaltningar varit. De har fortlöpande hållits informerade om
arbetets fortskridande.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Bilaga
Funktionsprogram för förskolan i Vetlanda
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MB-2015-xx

Föreläggande om städning och ventilation i kommunens skolor
Verksamhetsutövare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga XX att senast den 1 augusti 2015:

-

upprätta en skriftlig ansvarsfördelning mellan XX och XX gällande städning av
lokaler och utrustning på kommunens skolor. I den skriftliga ansvarsfördelningen
ska det tydligt framgå vad som inkluderas i städningen, hur ofta den genomförs
samt vem som ansvarar för att städning blir utfört, med avseende på punkterna i
bilaga 1.

-

upprätta en skriftlig åtgärdsplan för de brister som upptäckts vid tillsynen i
kommunens skolor och som återges i bilaga 2. I den skriftliga åtgärdsplanen ska
det tydligt framgå när respektive åtgärd ska utföras samt vem som ansvarar för
att den blir genomförd.

Att senast den 1 januari 2016 ha infört följande rutiner i kommunens skolor:
-

Höjdstädning 1 ggr/år

-

Grovrengöring av duschar i anslutning till idrottshallar 2 ggr/år

-

Maskinskurning av särskolelokalernas golv 1 ggr/dag

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i
skolor. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet har fått tillsynsbesök.

Motivering
Miljö- och byggnämnden konstaterade vid tillsynen av skolorna att det finns brister i
skolornas inomhusmiljö. Detta bedöms som särskilt allvarligt då barn inte kan välja den
miljö de vistas i, att många elever vistas samtidigt på en relativt liten yta och att de
tillbringar mycket tid i skolan. Forskningsstudier har även konstaterat att bristande
inomhusmiljö kan ge upphov till astma och allergier. Med anledning av detta föreläggs XX
att genomföra åtgärder rörande både ventilation och städning i kommunens skolor.
Vid kontroll av städning upptäcktes att det saknas rutiner för städning av viss typ av
inredning/utrustning. Det upptäcktes också brister i rutiner för den ordinarie städningen.
Även kunskapen om vad som ingår i den ordinarie städningen bedöms som bristfällig och
rutinerna behöver därför förtydligas så att alla parter som arbetar med kommunens
skolor vet vad som ska städas och vem som ansvarar för det.
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Forts § 79
Två områden där brister uppmärksammades på nästan alla skolor var höjdstädning och i
duschutrymmen i anslutning till idrottshallar.
På flera skolor var det dammigt på exempelvis ventilationsrör, hyllor och
belysningsarmaturer m.m. Detta trots att skolorna höjdsstädades 2014. En höjdstädning
vart annat år är inte tillräckligt utan det krävs ett tätare intervall.
I duschrummen konstaterades att grovrengöringen av duscharna var bristfällig, det fanns
mycket smuts i bl.a. fogar, mattskarvar, duschmunstycken och golvbrunnar.
Städintervallet för grovstädning ska därför utökas.
I kommunen finns två skolor där särskolan bedriver verksamhet. Särskoleelever vistas
mycket på golvet och vissa elever har stor salivavsöndring vilket gör att golven behöver
maskinskuras dagligen.
Vid kontroll av ventilation konstateras att samtliga skolor har genomfört obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). För att ventilationskontrollen ska bli godkänd krävs inte att alla
ventilationsflöden mäts i varje lokal och det har man inte heller gjort i kommunens skolor.
För att kunna bedöma om inomhusmiljön är tillfredställande för det antal elever som
undervisas i respektive klassrum ska uppgifter tas fram om ventilationsflödet i samtliga
klassrum och grupprum i kommunens skolor. Dessa uppgifter kan bestå av antingen
beräknade eller uppmätta luftflöden.

Lagrum
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de
förelägganden som behövs för att lagen skall följas.
Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors
hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om
tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren
ha dokumenterade rutiner för att kontrollera verksamheten för att förebygga skada eller
olägenheter för människors hälsa och miljön.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor (FoHMFS 2014:19) står det
hur man ska utforma städningen utifrån rutiner, planering av verksamheten, städningens
omfattning och städmetoder, se bilaga 3.

Utdrag
XX
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Forts § 79

Bilagor
Bilaga 1, Ansvarsfördelning för städning i kommunens skolor
Bilaga 2, Åtgärdsplan för upptäckta brister
Bilaga 3, FoHMFS 2014:19
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior
Jonny Palmqvist, skolchef,
Henrik Wågesson, gymnasiechef,
Helen Jonsson, grundskolechef,
XX
Lennart Samefors, fastighetschef,
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MB-2015-XX

Föreläggande angående åtgärder rörande underhåll, ventilation och
städning
Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga XX att senast den
1 september 2015:
1.

Redovisa en skriftlig rutin för uppföljning och kontroll av utförd städning i
kommunens skolor.

2.

Redovisa en ny rutin för ersättning av sjuk städpersonal. Denna rutin ska säkerställa
att den ordinarie städningen inte påverkas.

3.

Redovisa en åtgärdsplan för respektive skola i kommunen. De brister som
uppmärksammats gällande underhåll och ventilation vid kommunens tillsynsbesök
ska ingå i denna åtgärdsplan se bilaga 1.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i
skolor. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet har tillsynats med focus på städning
och ventilation.

Motivering
Miljö- och byggnämnden konstaterade vid tillsynen av kommunens skolor att det finns
brister i städning.
En av de brister som uppmärksammades var att det inte finns någon rutin för uppföljning
och kontroll av den utförda städningen. Med en rutin för uppföljning och kontroll av att
städning minskar risken för att städning inte utförs i enlighet med fastställda riktlinjer.
En annan brist som konstaterades är att städpersonal idag får täcka upp för varandra om
någon blir sjuk. Detta innebär att under den tid någon är sjuk blir mindre städning
genomförd. En ny rutin för ersättning av personal vid sjukdom måste upprättas så att
städning enligt riktlinjer blir genomförd.
Det framkom även brister rörande underhåll och ventilation i skolornas lokaler. En
åtgärdsplan med tidsplan för respektive skola ska därför upprättas där det ska framgå
vem som ansvarar för genomförandet.
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Forts § 80

Lagrum
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de
förelägganden som behövs för att lagen skall följas.
Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors
hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrade åtgärder om
tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren ha dokumenterade rutiner för att kontrollera verksamheten för att förebygga
skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) är
rekommenderad lufttemperatur mellan 20-23°C och golvtemperaturen över 18°C.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor (FoHMFS 2014:19) står det
hur man ska utforma städningen utifrån rutiner, planering av verksamheten, städningens
omfattning och städmetoder, se bilaga 2.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) ska den
ekvivalenta (kontinuerliga) ljudnivån från installationer, t.ex. ventilation, inte överstiga 30
dBA i lokalen.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) framgår att
uteluftsflödet i skolor och lokaler för barnomsorg inte bör understiga ca 7 l/s per person
vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så
att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Koldioxidhalten i ett
rum ska inte överstiga 1 000 parts per million (ppm).
Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:16) ska efterklangstiden i skolan
vara kortare än 0,5 sekunder vid mätning vid 500, 1000 och 2000 Hz för att skapa rimlig
taluppfattbarhet.

Utdrag
XX

Bilagor
Bilaga 1, Punkter till underhållsplan
Bilaga 2, FoHMFS 2014:19
Delgivningskvitto och Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior
XX
Jonny Palmqvist, skolchef,
Lennart Samefors, fastighetschef,
Just sign
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MB-2015-817

Länsgemensamma riktlinjer för fordonstvättar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta riktlinjer för fordonstvättar.

Ärende
Miljösamverkan f har bland annat till uppgift att ta fram stöddokument för kommunernas
tillsyn enligt miljöbalken. Syftet är att underlätta tillsynen och att tillsynsobjekten ska få
någorlunda lika krav, oavsett kommun.
Under hösten 2014 har en av Miljösamverkan f:s arbetsgrupper tagit fram riktlinjer för
fordonstvättar. Alla fordonstvättar bör få en individuell bedömning, som utgår från
riktlinjerna.

Utdrag
Miljösamverkan f
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§ 82

Delgivningar med särskild redovisning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden
-

Information om fokusområdet energi, delrapport lantbruk
Redovisning av projekt semlor
Information om skadedjur på Bäckagården
Information om skolprojekt
Information om beslut att tillsvidare förbjuda viss hantering av livsmedel

Beslut från länsstyrelsen:
- Upphäver det överklagade beslutet bygglov, för fortsatt handläggning, Edstorp 1:4
dnr MB-2012-2254-45
- Upphäver det överklagade beslutet anmälan, för fortsatt handläggning, Edstorp 1:4,
dnr MB-2012-2258-34
Beslut från mark- och miljödomstolen:
- Utdömt vite om 25 000 kronor, XX eftersatt underhåll, dnr MB-2014-xx
- Ändrar det överklagade beslutet endast på villkor 4, vindkraftverk Slageryd,
dnr MB-2011-1285-21
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§ 83

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

Ärenden
-

Delegationsbeslut 19 februari - 18 mars, dnr MB-2015-727-1
Ärendelista 19 februari - 18 mars, dnr MB-2015-727-2

Beslut från kommunfullmäktige:
- Avstår från att införa insynsplatser med motivet att samtliga partier är
representerade i kommunstyrelsen
Beslut från länsstyrelsen:
- Prövar inte strandskyddsdispens för garage/carport, Skönberga 1:18,
dnr MB-2015-399-4
- Prövar inte strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus, Kristinelund 1:13,
dnr MB-2015-101-6
- Avslår överklagandet tillbyggnad, X, dnr MB-2015-xx
- Ändrar förbudet till att börja gälla den 1 juni 2019, avloppsanläggning, xx, dnr MB-2013-xx

Just sign
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