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Plats o
och tid

Stadshuset Vetlanda,, kl 14.00 – 15.00
1

Besluttande

Mikael Svvahn (S) 1:e vvice ordförande
Börje And
dreasson (S)
Sven‐Olov Karlsson (V
VF) ordförande
Roger Eriiksson (VF)
Håkan Th
hydén (C)
Kjell Brolin (KD) 2:e vvice ordföran
nde

Tjänstggörande
ersättaare

Henrik Frreij (M)

Övrigaa deltagare

Bengt Jon
nzon (S)
Robert Se
elhorst (VF)

Utses att justera

Börje And
dreasson (S)

Justeriingens plats
och tid
d
Underrskrifter
Sekreterare
e

Paragrafe
er 102‐124

Eva‐LLott Karlsson
Ordförande
e

Sven‐‐Olov Karlsso
on (VF)
Justerare

Börjee Andreasson
n (S)

Ansllag/bevis
Proto
okollet är justerat. Justerringen har til lkännagivits genom ansla
ag.
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§ 1022

Änd
dringar i fö
öredragnin
ngslistan
‐
‐
‐

N
Nävelsjö‐Nöbbele 1:7, ko
ontrollplan hhar kommit in
n, utgår
x, åtgärdsplan har kommit in, utgår
SSödra Skog 1:8,
1 återtar sin ansökan
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MB‐2010
0‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, fö
örbjuda XX, ppersonnumm
mer xx, att
och med den
n 1 decembe
er 2015 släpppa ut avloppssvatten från wc samt badd, disk och tvvätt från
från o
befintlig avloppsaanordning i bostadshuset
b
t med adresss xx på fastig
gheten XX, Veetlanda kom
mmun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX, med ad
dress
XX, den 22 juli 20
010. Vid inven
nteringen fraamkom följande:
ppsanordningen tillhöran
nde bostadshhus med adress XX på fasstigheten XXX är gemensa
am
Avlop
med bostadshuseet på fastighe
eten xx. Anoordningen är placerad på fastigheten XX och bestå
år av
unn, T‐rör fin
nns på utgåe nde ledning.. Den efterfö
öljande reninngen uppfylle
er inte
en treekammarbru
gällan
nde krav för normal skyd
ddsnivå. Tillsttånd för ano
ordningen fin
nns från år 19978.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utsläp
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning i bostadshuset med adress XX på
å
fastiggheten XX. Miljö‐
M
och bygggnämnden har meddelaat tillstånd fö
ör ny avloppssanläggning, men
kontrrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har
h inte kommit in.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har genomggått slamavsskiljning. Den
n efterföljandde rening som
sker äär otillräckligg och avloppsanordningeen uppfyller därmed
d
inte kraven på reening enligt
9 kap
p. 7 § miljöbaalken.
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
omgivvande vatten
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning i bostadshuuset med adrress XX
X, inte uppfylller de krav ssom ställs i miljöbalken.
m
på fastigheten XX
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010, framgår
att w
wc‐avlopp från permanentbostad intee får släppas ut till avlopp
psanläggningg med osäkerr
efterfföljande rening tre år eftter att brist kkonstateras. Av den anle
edningen harr miljö‐ och
byggn
nämnden tid
digare besluttat att från o ch med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utssläpp av avloppsvatten
från b
bostadshuseet med adress XX på fasti gheten XX. Miljö‐
M
och byyggnämnden har då också gjort en
avväggning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken attt åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Efterrsom
avlop
ppsanordninggen fortfaran
nde användss efter den 1 maj 2015 fö
örenas förbuddet med ett vite.

Just siggn
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Forts § 103

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut
som m
meddelats med
m stöd av balken
b
ska effterlevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verk‐
samh
heten eller åttgärden med
dför skada el ler olägenhe
et för männisskors hälsa eeller miljön.
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska
särskkilt beaktas nyttan
n
av skyddsåtgärderr och andra försiktighetsm
mått jämförtt med kostna
aden
för såådana åtgärd
der.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av
avlop
ppsvatten fråån mark, bygggnader ellerr anläggningaar i mark, vatttenområdenn eller grund
dvatten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop.
1997//98:45, del II, s. 107). Vid
dare anges aatt redan riskken för olägenheter ska bbeaktas vid
bedömningen av tillåtligheten
n hos miljöfaarlig verksam
mhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS
I Natu
2006:7) framgår att
a avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande dell, ska vara tä
ät i
syfte att förhindra in‐ och utlä
äckage av vaatten. Utsläpp av avloppssvatten får innte medverka till
en vääsentligt ökad risk för smitta eller annnan olägenhet där människor kan expponeras för det,
exem
mpelvis genom
m föroreningg av dricksvaatten, grundvvatten eller badvatten.
b
V
Vidare följer att
a
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt från
bostaadshuset, meed adress XX
X på fastighetten XX, måstte avloppsanläggningen fförbättras så
å att
den u
uppfyller gälllande reninggskrav och vaara färdigställld senast de
en 1 decembeer 2015.
Observera att avloppsanordningen inte b etraktas som
m godkänd in
nnan kontrol lrapport och
h
fotod
dokumentation kommit in

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Dnr MB‐2
2012‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, fö
örbjuda XX, ppersonnumm
mer XX, att
och med den
n 1 decembe
er 2015 släpppa ut avloppssvatten från wc samt badd, disk och tvvätt från
från o
befintlig avloppsaanordning på
å fastighetenn XX, Vetland
da kommun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX den 22 juli
2010. Vid inventeeringen framkom följand e:
ppsanordningen på fastiggheten XX ärr gemensam med bostadshuset på faastigheten XX
X med
Avlop
adresss XX. Anordningen är pla
acerad på fa stigheten XX
X och består av en trekam
mmarbrunn, T‐ rör
finns på utgåendee ledning. De
en efterföljannde reningen
n uppfyller in
nte gällande krav för norrmal
skydd
dsnivå. Tillståånd för anordningen finnns från år 1978.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utsläp
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning på fastig
gheten XX. M
Miljö‐ och
byggn
nämnden haar meddelat tillstånd
t
för nny avloppsan
nläggning, men
m kontrollpplan som visa
ar att
ett nyytt avlopp haar utförts har inte komm
mit in.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har genomggått slamavsskiljning. Den
n efterföljandde rening som
sker äär otillräckligg och avloppsanordningeen uppfyller därmed
d
inte kraven på reening enligt
9 kap
p. 7 § miljöbaalken.
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
omgivvande vatten
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning på fastighetten XX inte
uppfyyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010,
framggår att wc‐avvlopp från pe
ermanentbo stad inte fårr släppas ut till avloppsannläggning me
ed
osäkeer efterföljan
nde rening trre år efter attt brist konsttateras. Av de
en anledninggen har miljö
ö‐ och
byggn
nämnden tid
digare besluttat att från o ch med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utssläpp av
avlop
ppsvatten fråån bostadshu
uset på fastiggheten XX. Miljö‐
M
och byg
ggnämnden har då också
å
gjort en avvägnin
ng enligt 2 kap. 7 § miljöbbalken att åtggärden är rim
mlig i förhållaande till nytttan.
Efterssom avloppssanordningen
n fortfarandee används effter den 1 maj 2015 före nas förbudet med
ett vite.
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Forts § 104

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut
som m
meddelats med
m stöd av balken
b
ska effterlevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verk‐
samh
heten eller åttgärden med
dför skada el ler olägenhe
et för männisskors hälsa eeller miljön.
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska
särskkilt beaktas nyttan
n
av skyddsåtgärderr och andra försiktighetsm
mått jämförtt med kostna
aden
för såådana åtgärd
der.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐vatten
från m
mark, byggnader eller an
nläggningar i mark, vattenområden eller grundvattten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop.
1997//98:45, del II, s. 107). Vid
dare anges aatt redan riskken för olägenheter ska bbeaktas vid
bedömningen av tillåtligheten
n hos miljöfaarlig verksam
mhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS
I Natu
2006:7) framgår att
a avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande dell, ska vara tä
ät i
syfte att förhindra in‐ och utlä
äckage av vaatten. Utsläpp av avloppssvatten får innte medverka till
en vääsentligt ökad risk för smitta eller annnan olägenhet där människor kan expponeras för det,
exem
mpelvis genom
m föroreningg av dricksvaatten, grundvvatten eller badvatten.
b
V
Vidare följer att
a
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt från
bostaadshuset på fastigheten
f
XX
X måste avlloppsanläggn
ningen förbä
ättras så att dden uppfylle
er
gällan
nde reningskkrav och vara
a färdigställdd senast den 1 decemberr 2015. Obse rvera att
avlop
ppsanordninggen inte betrraktas som ggodkänd innaan kontrollra
apport och
fotod
dokumentation kommit in.

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan
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Dnr MB‐2
2012‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, fö
örbjuda XX, ppersonnumm
mer XX,
mber 2015 sl äppa ut avlo
oppsvatten frrån wc samt bad, disk occh tvätt
att från och med den 1 decem
från b
befintlig avlo
oppsanordning i bostadshhuset med adress xx på fastigheten
f
XXX, Vetlanda
komm
mun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX med ad
dress
nventeringenn framkom fö
öljande:
XXden 17 augustii 2012. Vid in
ppsanläggnin
ngen är geme
ensam med ffastigheten XXmed
X
adresss XXoch besstår av en
Avlop
trekaammarbrunn. T‐rör finns på utgåendee ledning. De
et finns myckket slam i sam
mtliga kamra
ar.
Efterfföljande rening sker i en infiltrations bädd med en yta av ca 30 m2. Det ståår vatten i ettt av
luftniingsrören occh slam i ett. Tillstånd förr anläggninge
en finns från år 1993. Slaamflykt till
fördeelningsbrunn
nen förekomm
mer. Slam haar gått ut i in
nfiltrationsledningarna viilket har sattt delar
av, occh senare heela, infiltratio
onen ur funkktion. Anläggningen har hög
h ålder.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utsläp
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning på fastig
gheten XX m
med adress XX
X.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har inte gennomgått tillrräcklig slamavskiljning. D en efterfölja
ande
renin
ng som sker är
ä otillräckligg och avloppssanordninge
en uppfyller därmed
d
inte kraven på re
ening
enligtt 9 kap. 7 § miljöbalken.
m
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
omgivvande vatten
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning på fastighetten XX med adress
a
XX, in
nte uppfyllerr de krav som
m ställs i miljööbalken.
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010, framgår
att w
wc‐avlopp intee får släppass ut till avlopppsanordningg som saknarr godkänd slaamavskiljning och
efterfföljande rening två år eftter att brist kkonstateratss. Av den anlledningen haar miljö‐ och
byggn
nämnden tid
digare besluttat att från o ch med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utssläpp av
avlop
ppsvatten fråån fastighete
en XX med address XX. Milljö‐ och bygg
gnämnden haar då också gjort
g
en
avväggning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken attt åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Efterrsom
avlop
ppsanordninggen fortfaran
nde användss efter den 1 maj 2015 fö
örenas förbuddet med ett vite.
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Forts § 105

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut som
medd
delats med stöd av balke
en ska efterleevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verksam
mheten
eller åtgärden meedför skada eller
e
olägenhhet för männ
niskors hälsa eller miljön..
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska särskilt
s
beakttas nyttan avv skyddsåtgä
ärder och anddra försiktigh
hetsmått jäm
mfört med koostnaden förr sådana
åtgärrder.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐vatten
från m
mark, byggnader eller an
nläggningar i mark, vattenområden eller grundvattten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop. 1997
7/98:45,
del II,, s. 107). Vidare anges attt redan riskeen för olägen
nheter ska be
eaktas vid beedömningen
n av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS 2006:7)
I Natu
framggår att avlop
ppsanordninggen, med un dantag från infiltrerande
e del, ska varra tät i syfte att
förhin
ndra in‐ och utläckage avv vatten. Utssläpp av avloppsvatten få
år inte medveerka till en väsentligt
v
ökad risk för smittta eller anna
an olägenhett där männisskor kan expo
oneras för deet, exempelvvis
atten, grundvvatten eller badvatten.
b
Vidare
V
följer att
genom föroreningg av dricksva
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt på
fastiggheten XX meed adress XX
Xmåste avlopppsanläggnin
ngen förbättrras så att de n uppfyller gällande
g
renin
ngskrav och vara
v
färdigstä
älld senast dden 1 december 2015. Ob
bservera att avloppsanorrdningen
inte b
betraktas som
m godkänd innan kontroollrapport och fotodokum
mentation koommit in.

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1066

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

9 (35)

Dnr MB‐2
2012‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, fö
örbjuda XX, ppersonnumm
mer XX,
mber 2015 sl äppa ut avlo
oppsvatten frrån wc samt bad, disk occh tvätt
att från och med den 1 decem
från b
befintlig avlo
oppsanordning i bostadshhuset med adress XXpå fastigheten
f
XXX, Vetlanda
komm
mun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX, med ad
dress XX,
012. Vid inve
enteringen frramkom följaande:
den 117 augusti 20
Avlop
ppsanläggnin
ngen är geme
ensam med ffastigheten XX
X med adre
ess XXoch beestår av en
trekaammarbrunn. T‐rör finns på utgåendee ledning. De
et finns myckket slam i sam
mtliga kamra
ar.
Efterfföljande rening sker i en infiltrations bädd med en yta av ca 30 m2. Det ståår vatten i ettt av
luftniingsrören occh slam i ett. Tillstånd förr anläggninge
en finns från år 1993. Slaamflykt till
fördeelningsbrunn
nen förekomm
mer. Slam haar gått ut i in
nfiltrationsledningarna viilket har sattt delar
av, occh senare heela, infiltratio
onen ur funkktion. Anläggningen har hög
h ålder.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utsläp
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning på fastig
gheten XXmeed adress XX
X.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har inte gennomgått tillrräcklig slamavskiljning. D en efterfölja
ande
renin
ng som sker är
ä otillräckligg och avloppssanordninge
en uppfyller därmed
d
inte kraven på re
ening
enligtt 9 kap. 7 § miljöbalken.
m
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
omgivvande vatten
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning på fastighetten XX med adress
a
XX, in
nte uppfyllerr de krav som
m ställs i miljööbalken.
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010, framgår
att w
wc‐avlopp intee får släppass ut till avlopppsanordningg som saknarr godkänd slaamavskiljning och
efterfföljande rening två år eftter att brist kkonstateratss. Av den anlledningen haar miljö‐ och
byggn
nämnden tid
digare besluttat att från o ch med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utssläpp av
avlop
ppsvatten fråån fastighete
en XXmed address XX. Miljjö‐ och byggn
nämnden haar då också gjort en
avväggning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken attt åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Efterrsom
avlop
ppsanordninggen fortfaran
nde användss efter den 1 maj 2015 fö
örenas förbuddet med ett vite.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

10 (35
5)

Forts § 106

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut som
medd
delats med stöd av balke
en ska efterleevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verksam
mheten
eller åtgärden meedför skada eller
e
olägenhhet för männ
niskors hälsa eller miljön..
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska särskilt
s
beakttas nyttan avv skyddsåtgä
ärder och anddra försiktigh
hetsmått jäm
mfört med koostnaden förr sådana
åtgärrder.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐
vatteen från mark,, byggnader eller anläggnningar i markk, vattenomrråden eller g rundvatten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop. 1997
7/98:45,
del II,, s. 107). Vidare anges attt redan riskeen för olägen
nheter ska be
eaktas vid beedömningen
n av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS 2006:7)
I Natu
framggår att avlop
ppsanordninggen, med un dantag från infiltrerande
e del, ska varra tät i syfte att
förhin
ndra in‐ och utläckage avv vatten. Utssläpp av avloppsvatten få
år inte medveerka till en väsentligt
v
ökad risk för smittta eller anna
an olägenhett där männisskor kan expo
oneras för deet, exempelvvis
atten, grundvvatten eller badvatten.
b
Vidare
V
följer att
genom föroreningg av dricksva
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt på
fastiggheten XX, med
m adress XX
X, måste avlooppsanläggn
ningen förbätttras så att dden uppfyllerr
gällan
nde reningskkrav och vara
a färdigställdd senast den 1 decemberr 2015. Obse rvera att
avlop
ppsanordninggen inte betrraktas som ggodkänd innaan kontrollra
apport och footodokumen
ntation
komm
mit in.

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1077

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

11 (35
5)

Dnr MB‐2
2013‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XXoch XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuuda XX ,
onnummer xx,
x och XX , personnumm
mer xx, att fråån och med den
d 1 decem
mber 2015 slä
äppa ut
perso
avlop
ppsvatten fråån wc samt bad,
b disk ochh tvätt från befintlig avlop
ppsanordninng på fastighe
eten XX,
Vetlanda kommun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX den 13 maj
2013. Vid inventeeringen framkom följand e:
ppsanordningen består av
a en trekam
mmarbrunn med
m otillräckllig slamavskiiljning då slam finns i
Avlop
samtliga kamrar. Efterföljande rening ske r i ett grävt dike.
d
Den eftterföljande rreningen upp
pfyller
inte ggällande kravv för normal skyddsnivå. Anläggninge
en har hög ålder och tillsstånd saknas.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utsläp
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning på fastig
gheten XX. M
Miljö‐ och
byggn
nämnden haar meddelat tillstånd
t
för nny avloppsan
nläggning, men
m kontrollpplan som visa
ar att ett
nytt aavlopp har utförts har intte kommit inn.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har inte gennomgått tillrräcklig slamavskiljning. D en efterfölja
ande
renin
ng som sker är
ä otillräckligg och avloppssanordninge
en uppfyller därmed
d
inte kraven på re
ening
enligtt 9 kap. 7 § miljöbalken.
m
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
omgivvande vatten
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning på fastighetten XX inte uppfyller
u
en.
de krav som ställss i miljöbalke
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010, framgår
att w
wc‐avlopp från permanentbostad intee får släppas ut till avlopp
psanläggningg med otillräccklig
slamaavskiljning occh direktutslläpp utan eftterföljande rening
r
ett år efter att brisst konstatera
as. Av
den aanledningen har miljö‐ occh byggnämnnden tidigare
e beslutat attt från och m
med den 1 ma
aj 2015
förbju
uda utsläpp av avloppsva
atten från fa stigheten XX
X. Miljö‐ och byggnämnd en har då occkså gjort
en avvvägning enliigt 2 kap. 7 § miljöbalkenn att åtgärde
en är rimlig i förhållande ttill nyttan. Eftersom
avlop
ppsanordninggen fortfaran
nde användss efter den 1 maj 2015 fö
örenas förbuddet med ett vite.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

12 (35
5)

Forts § 107

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut som
medd
delats med stöd av balke
en ska efterleevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verksam
mheten
eller åtgärden meedför skada eller
e
olägenhhet för männ
niskors hälsa eller miljön..
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska särskilt
s
beakttas nyttan avv skyddsåtgä
ärder och anddra försiktigh
hetsmått jäm
mfört med koostnaden förr sådana
åtgärrder.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐
vatteen från mark,, byggnader eller anläggnningar i markk, vattenomrråden eller g rundvatten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop. 1997
7/98:45,
del II,, s. 107). Vidare anges attt redan riskeen för olägen
nheter ska be
eaktas vid beedömningen
n av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS 2006:7)
I Natu
framggår att avlop
ppsanordninggen, med un dantag från infiltrerande
e del, ska varra tät i syfte att
förhin
ndra in‐ och utläckage avv vatten. Utssläpp av avloppsvatten få
år inte medveerka till en väsentligt
v
ökad risk för smittta eller anna
an olägenhett där männisskor kan expo
oneras för deet, exempelvvis
atten, grundvvatten eller badvatten.
b
Vidare
V
följer att
genom föroreningg av dricksva
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt på
fastiggheten XX mååste avloppssanläggningeen förbättrass så att den uppfyller
u
gälllande reningskrav
och vvara färdigstäälld senast den 1 decembber 2015. Ob
bservera att avloppsanorrdningen inte
e
betraaktas som go
odkänd innan
n kontrollrappport och fottodokumenta
ation kommiit in.

Utdrrag
XXoch XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1088

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

13 (35
5)

Dnr MB‐2
2012‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, fö
örbjuda XX , personnumm
mer xx,
mber 2015 sl äppa ut avlo
oppsvatten frrån wc samt bad, disk occh tvätt
att från och med den 1 decem
från b
befintlig avlo
oppsanordning på fastighheten XX , Vetlanda kom
mmun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX den 13
3
augussti 2012. Vid
d inventeringgen framkom
m följande:
Avlop
ppsanordningen består av
a en enkamm
marbrunn, vilket
v
är otillräckligt när s lam från wc ska
avskiljas. Den efteerföljande re
eningen i steenkista uppfyyller inte gällande krav föör normal
dsnivå. Tillståånd för anlägggningen sakknas. Anläggningen har hög
h ålder.
skydd
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015
uda utsläpp av avloppsva
atten från beefintlig avlop
ppsanordning
g på fastigheeten XX .
förbju

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har inte gennomgått tillrräcklig slamavskiljning. D en efterfölja
ande
renin
ng som sker är
ä otillräckligg och avloppssanordninge
en uppfyller därmed
d
inte kraven på re
ening
enligtt 9 kap. 7 § miljöbalken.
m
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
omgivvande vatten
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning på fastighetten XX inte
uppfyyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010,
framggår att wc‐avvlopp från pe
ermanentbo stad inte fårr släppas ut till avloppsannordning med
underkänd slamaavskiljning occh bristfällig efterföljande
e rening två år efter att bbrist konstatteras.
Av deen anledninggen har miljö
ö‐ och byggnäämnden tidiggare beslutat att från ochh med den 1 maj
2015 förbjuda utssläpp av avlo
oppsvatten frrån fastighetten XX . Miljö
ö‐ och byggnnämnden harr då
ocksåå gjort en avvvägning enliggt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden
n är rimlig i fförhållande till
t
nyttaan. Eftersom avloppsanorrdningen forrtfarande anvvänds efter den
d 1 maj 20015 förenas
förbu
udet med ettt vite.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

14 (35
5)

Forts § 108

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut som
medd
delats med stöd av balke
en ska efterleevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verk‐sam
mheten
eller åtgärden meedför skada eller
e
olägenhhet för männ
niskors hälsa eller miljön..
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska särskilt
s
beakttas nyttan avv skyddsåtgä
ärder och anddra försiktigh
hetsmått jäm
mfört med koostnaden förr
sådan
na åtgärder.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐
vatteen från mark,, byggnader eller anläggnningar i markk, vattenomrråden eller g rundvatten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop. 1997
7/98:45,
del II,, s. 107). Vidare anges attt redan riskeen för olägen
nheter ska be
eaktas vid beedömningen
n av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS
I Natu
2006:7) framgår att
a avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande dell, ska vara tä
ät i
syfte att förhindra in‐ och utlä
äckage av vaatten. Utsläpp av avloppssvatten får innte medverka till en
väsen
ntligt ökad risk för smitta
a eller annann olägenhet där
d människo
or kan exponneras för dett,
exem
mpelvis genom
m föroreningg av dricksvaatten, grundvvatten eller badvatten.
b
V
Vidare följer att
a
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt på
fastiggheten XX måste
m
avloppssanläggningeen förbättrass så att den uppfyller
u
gäl lande reninggskrav
och vvara färdigstäälld senast den 1 decembber 2015. Ob
bservera att avloppsanorrdningen inte
e
betraaktas som go
odkänd innan
n kontrollrappport och fottodokumenta
ation kommiit in.

Utdrrag
XX
Bilagor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1099

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

15 (35
5)

Dnr MB‐2
2010‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, fö
örbjuda XX, ppersonnumm
mer
m den 1 de
ecember 20115 släppa ut avloppsvatte
en från wc saamt bad, disk och
XX, attt från och med
tvätt från befintlig avloppsano
ordning i bosstadshuset med
m adress XX
X på fastigh eten XX, Vettlanda
komm
mun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX med ad
dress
10. Vid inven
nteringen fraamkom följan
nde:
XX deen 22 juli 201
Den eefterföljandee reningen består enligt ffastighetsägaaren av en in
nfiltration meed två
spridarledningar på vardera 10
1 m. Vid ins pektionen vaar avskiljning
gsväggarna i
trekaammarbrunnen helt överrsvämmade aav slam. Spridningslednin
ngarna och uutloppen i
fördeelningsbrunn
nen stod under vatten. Annordningen uppvisar tydliga brister ooch reningen
n
uppfyyller inte gällande krav fö
ör normal skyyddsnivå. Tilllstånd för an
nläggningen saknas.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning i bostadshuset med adress XX på
å
utsläp
fastiggheten XX. Miljö‐
M
och bygggnämnden har meddelaat tillstånd fö
ör ny avloppssanläggning, men
kontrrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har
h inte kommit in.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har inte gennomgått tillrräcklig slamavskiljning. D en efterfölja
ande
renin
ng som sker är
ä otillräckligg och avloppssanordninge
en uppfyller därmed
d
inte kraven på re
ening
enligtt 9 kap. 7 § miljöbalken.
m
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
omgivvande vatten
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken.
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att beffintlig avlopp
psanordning i bostadshuuset med adrress XX
på fastigheten XX
X, inte uppfylller de krav ssom ställs i miljöbalken.
m
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010,
framggår att wc‐avvlopp från fritidsbostad i nte får släpp
pas ut till avlo
oppsanordniing med brisstfällig
renin
ng tre år efter att brist ko
onstateras. A
Av den anled
dningen har miljö‐
m
och byyggnämnden
tidigaare beslutat att från och med den 1 m
maj 2015 förbjuda utsläp
pp av avloppssvatten från
bostaadshuset med adress XX på fastigheteen XX. Miljö‐‐ och byggnä
ämnden har ddå också gjort en
avväggning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken attt åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Efterrsom
avlop
ppsanordninggen fortfaran
nde användss efter den 1 maj 2015 fö
örenas förbuddet med ett vite.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

16 (35
5)

Forts § 109

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut
som m
meddelats med
m stöd av balken
b
ska effterlevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller
d begränsnin
ngar och vidtta de
vidta en åtgärd skka utföra de skyddsåtgärrder, iaktta de
försikktighetsmåttt i övrigt som
m behövs för att förebyggga, hindra eller motverkaa att verk‐
samh
heten eller åttgärden med
dför skada el ler olägenhe
et för männisskors hälsa eeller miljön.
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den
utsträäckning som det inte kan
n anses orim ligt att uppfyylla dem. Vid
d denna bedöömning ska
särskkilt beaktas nyttan
n
av skyddsåtgärderr och andra försiktighetsm
mått jämförtt med kostna
aden
för såådana åtgärd
der.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐
vatteen från mark,, byggnader eller anläggnningar i markk, vattenomrråden eller g rundvatten.
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
oreningsgrad
d vattnet harr (prop.
1997//98:45, del II, s. 107). Vid
dare anges aatt redan riskken för olägenheter ska bbeaktas vid
bedömningen av tillåtligheten
n hos miljöfaarlig verksam
mhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS
I Natu
2006:7) framgår att
a avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande dell, ska vara tä
ät i
syfte att förhindra in‐ och utlä
äckage av vaatten. Utsläpp av avloppssvatten får innte medverka till
en vääsentligt ökad risk för smitta eller annnan olägenhet där människor kan expponeras för det,
exem
mpelvis genom
m föroreningg av dricksvaatten, grundvvatten eller badvatten.
b
V
Vidare följer att
a
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt från
bostaadshuset med adress XX på fastigheteen XX måste
e avloppsanlä
äggningen föörbättras så att
a
den u
uppfyller gälllande reninggskrav och vaara färdigställld senast de
en 1 decembeer 2015.
Observera att avloppsanordningen inte b etraktas som
m godkänd in
nnan kontrol lrapport och
h
fotod
dokumentation kommit in.

Utdrrag
XX
Bilagor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1100

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

17 (35
5)

Dnr MB‐2
2011‐xx

Viteesförelägggande enskilt avlopp
p
Fastigghet

xx

Fastigghetsägare

xx

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, fö
örbjuda XX, ppersonnumm
mer XX,
mber 2017 sl äppa ut avlo
oppsvatten frrån wc samt bad, disk occh tvätt
att från och med den 1 decem
från b
befintlig avlo
oppsanordning på fastighheten XX, Vetlanda komm
mun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har genomföört avloppsin
nventering på
p fastighete n XX den 8 ju
uli
2011. Vid inventeeringen framkom följand e:
Avlop
ppsanordningen består av
a en enkamm
marbrunn, vilket
v
är otillräckligt när s lam från wc ska
avskiljas. Efterföljjande reningg sker i en rö rgrav vilken inte uppfylle
er gällande kkrav för norm
mal
skydd
dsnivå. Tillståånd för anlägggningen sakknas.
Efter inventering har miljö‐ occh byggnämnnden beslutaat att från occh med den 1 maj 2015 förbjuda
f
utsläp
pp av avlopp
psvatten från
n befintlig avvloppsanordn
ning på fastig
gheten XX. F astighetsäga
aren har
efter det att förbud meddelatts framfört ssynpunkter på
p beslutet. Med
M anledninng av
fastigghetsägarenss ålder och nyttjandegrad
n
den av anlägggningen bed
dömer miljö‐‐ och
byggfförvaltningen
n att tiden fö
ör utförandeet av avloppssanläggning kan
k flyttas fraam två år. Bakgrunden
till deenna bedömning är en nyyligen medd elad dom i mark‐
m
och miljödomstole n som beslutat att
förlän
ngda tiden fö
ör förbud mo
ot utsläpp avv avloppsvattten för en äldre fastighettsägare med
d grund i
just d
dessa skäl. Mark‐
M
och miljödomstolenn anger vidarre i denna do
om att det annses nödvän
ndigt att
förbju
uda användn
ningen av en avloppsanoordning som inte uppfylle
er gällande k rav.

Motiivering
Avlop
ppsvattnet so
om släpps utt har inte gennomgått tillrräcklig slamavskiljning. D en efterfölja
ande
renin
ng som sker är
ä otillräckligg och avloppssanordninge
en uppfyller därmed
d
inte kraven på re
ening
enligtt 9 kap. 7 § miljöbalken.
m
Utsläpp av orenatt avloppsvatten i mark leeder till risk för
f förorenin
ng av grundvaatten och
ntäkter vilke
et strider mott 2 kap. i miljöbalken. Miljö‐ och bygggnämnden bedömer
b
omgivvande vatten
att beefintlig avlop
ppsanordningg på fastigheeten XX inte uppfyller de krav som stäälls i miljöba
alken.
Enligtt åtgärdspoliicyn för enskkilda avlopp ssom miljö‐ och byggnämnden antagitt, § 70‐2010, framgår
att w
wc‐avlopp från fritidsbostad inte får slläppas ut till avloppsanordning med underkänd
slamaavskiljning occh bristfällig rening tre åår efter att brrist konstateras. Av den anledningen
n har
miljö‐ och byggnäämnden tidiggare beslutatt att från och
h med den 1 maj 2015 föörbjuda utslä
äpp av
avlop
ppsvatten fråån fastighete
en XX. Miljö‐ och byggnäm
mnden har då
d också gjorrt en avvägniing enligt
2 kap
p. 7 § miljöbaalken att åtgä
ärden är rim
mlig i förhållande till nytta
an. Eftersom avloppsanordningen
fortfaarande använ
nds efter den 1 maj 20155 förenas förrbudet med ett
e vite.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

18 (35
5)

Forts § 110

Lagru
um
I 9 kaap. 7 § miljöb
balken föreskkrivs att avlooppsvatten skka avledas och renas elleer tas om han
nd på
någott annat sätt så att olägen
nheter för m änniskors häälsa eller miljjön inte upp kommer. För detta
ändamål ska lämp
pliga avloppssanordninga r eller andraa inrättningarr utföras.
amgår att en tillsynsmynd
dighet får meddela de föörelägganden
n och
Av 266 kap. 9 § miljöbalken fra
förbu
ud som behö
övs i ett enskilt fall för attt balken sam
mt föreskrifter, domar ochh andra beslu
ut som
medd
delats med stöd av balke
en ska efterleevas.
Miljöbalken angeer i 2 kap. 3 § att den som
m bedriver eller avser att bedriva en vverksamhet eller vidta en
n
nsningar och vidta de förssiktighetsmå
ått i övrigt so
om
åtgärrd ska utföra de skyddsåttgärder, iakttta de begrän
behövs för att förrebygga, hind
dra eller mottverka att ve
erksamheten
n eller åtgärdden medför skada
s
eller
olägeenhet för människors hälsa eller miljöön.
Enligtt 2 kap. 7 § miljöbalken
m
stadgas
s
att kkraven på hän
nsyn enligt 2 kap. 3 § gälller i den utsträckning
som d
det inte kan anses orimliigt att uppfyllla dem. Vid denna bedömning ska säärskilt beaktas nyttan
av skyyddsåtgärdeer och andra försiktighetssmått jämförrt med kostn
naden för såddana åtgärde
er.
Med miljöfarlig veerksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
p
miljö
öbalken utslääpp av avlop
pps‐vatten
mark, byggnader eller an
nläggningar i mark, vattenområden eller grundvattten.
från m
Av fö
örarbetena till miljöbalken framgår attt utsläpp av avloppsvatten alltid deffinieras som
oreningsgrad
d vattnet harr (prop. 1997
7/98:45,
miljöffarlig verksamhet oavsettt vilken kvallitet och föro
del II,, s. 107). Vidare anges attt redan riskeen för olägen
nheter ska be
eaktas vid beedömningen
n av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
urvårdsverkeets allmänna
a råd om småå avloppsano
ordningar förr hushållsspiillvatten (NFSS 2006:7)
I Natu
framggår att avlop
ppsanordninggen, med un dantag från infiltrerande
e del, ska varra tät i syfte att
förhin
ndra in‐ och utläckage avv vatten. Utssläpp av avloppsvatten få
år inte medveerka till en väsentligt
v
ökad risk för smittta eller anna
an olägenhett där männisskor kan expo
oneras för deet, exempelvvis
genom föroreningg av dricksva
atten, grundvvatten eller badvatten.
b
Vidare
V
följer att
avlop
ppsanordninggen ska kunn
na förväntas uppnå minsst 90 % redukktion av orgaaniska ämnen och
minstt 70 % redukktion av fosfo
or.

Uppllysningar
Om n
ni fortsättnin
ngsvis ska kun
nna släppa uut avloppsvattten från wc samt bad, d isk och tvättt på
fastiggheten XX mååste avloppssanläggningeen förbättrass så att den uppfyller
u
gälllande reningskrav
och vvara färdigstäälld senast den 1 decembber 2017. Ob
bservera att avloppsanorrdningen inte
e
betraaktas som go
odkänd innan
n kontrollrappport och fottodokumenta
ation kommiit in.

Utdrrag
XX
Bilagor:
ation om hurr beslutet kan överklagass
Delgivningskvitto och informa
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1111

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

19 (35
5)

Dnr MB‐2
2014‐xx

Viteesförelägggande att städa
s
bortt skrot
Fastigghet

XX

Verkssamhetsutövvare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid ett vit om 10
1 000 kr, förrelägga XX, ppersonnumm
mer, att
senasst den 1 septtember 2015
5 städa bort sskrot, uttjänta lantbruksmaskiner occh övrigt avfa
all placerat
längss med skogsvväg norr om gårdsplanen
g
n på fastighetten XX.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har vid tillsyynsbesök den
n 11 novemb
ber 2014 på ffastigheten XX
X
nns skrot, uttjänta lantbrruksmaskine
er och annat avfall längs m
med en skoggsväg
noterrat att det fin
norr o
om gårdsplanen. Verksamhetsutövarren XX inform
merades muntligt vid insspektionen sa
amt i
inspeektionsrappo
orten, MB‐20
014‐xx, om attt avfall inklu
usive skrot och uttjänta
lantb
bruksmaskineer inte får pla
aceras i skoggen eller på motsvarande
m
e ställe utan det ska
ombeesörjas så attt detta komm
mer till insam
mling. Det infformerades även om att en uppföljande
inspeektion skulle komma att ske
s för att koontrollera om
m avfallet om
mhändertagitts korrekt. En
uppfö
öljande inspeektion gjorde
es den 23 appril 2015 och då fanns avffallet fortfarrande kvar.
Ärend
det har kommunicerats med
m XX menn inget yttran
nde har kommit in.

Motiivering
Verkssamhetsutövvaren har infformerats om
m den bristfäälliga hanteringen av skroot, uttjänta
lantb
bruksmaskineer och övrigt avfall men i nte vidtagit några åtgärd
der.

Lagru
um
Enligtt 15 kap. 5 a § miljöbalke
en ska den soom innehar avfall
a
se till att
a avfallet haanteras på ett
e
hälso
o‐ och miljöm
mässigt godta
agbart sätt.
I sam
mma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen fåår skräpa ned
d utomhus påå en plats so
om
allmäänheten har tillträde eller insyn till.
I 26 kkap 9 § miljöbalen anges att en tillsynnsmyndighett får i det ensskilda fallet bbesluta om de
d
föreläägganden occh förbud som
m behövs fö r att denna balk
b samt föreskrifter, doomar och andra
beslu
ut som har meddelats
m
me
ed stöd av baalken ska följjas. Enligt 14
4 § anges att ett beslut om
föreläägganden elller förbud får förenas meed vite.

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1122

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

20 (35
5)

Dnr MB‐2
2012‐xx

Upp
phävande av vitesfö
öreläggande att följja meddelat tillstånnd
Fastigghet

XX

Verkssamhetsutövvare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden upp
phäver beslutt § 72‐2015 som
s
förelägg
ger XX, persoonnummer xx,
x att
0 kr inrätta en infiltrationnsbädd med en total yta på 60 m2 på fastigheten XX
vid viite av 25 000
senasst den 1 noveember 2015.

Ären
nde
Miljö‐ och byggnäämnden beslutade den 7 april 2015 att
a förelägga XX vid vite aav 25 000 kr att
följa meddelat tillstånd § D xxx‐2014 vilkett innebär att en infiltratio
onsbädd medd en total yta på
2
minstt 60 m ska inrättas på fa
astigheten XXX senast den
n 1 november 2015.
Efter att beslutet fattats har XX
X låtit inrättta en infiltrationsbädd med
m en total yyta på ca 67 m2
de tillståndett. Miljö‐ och byggförvaltn
ningen har innspekterat
vilkett uppfyller deet meddelad
infiltrrationsbäddeen och varit i kontakt meed ansvarig gräventrepre
g
nör och insaamlade uppggifter
visar att avloppsaanordningen är utförd i eenlighet med
d tillståndet.

Motiivering
Miljö‐ och byggnäämnden bedömer att avlloppsanordn
ningen på fasstigheten XX nu uppfyllerr de
krav ssom ställs i miljöbalken
m
och
o i meddellat tillstånd. Av den anled
dningen bes lutar miljö‐ och
o
byggn
nämnden attt upphäva vitesföreläggaandet.

Uppllysningar
Den ssom har enskkilt avlopp an
nsvarar för aatt avloppsan
nordningen fungerar
f
som
m den ska. De
et
inneb
bär bland annat att anord
dningen ska skötas och underhållas
u
enligt
e
leveranntörens
instru
uktioner och att de villko
or om driftenn som anges i tillståndet ska
s följas.
Fastigghetsägaren//nyttjanderä
ättshavaren äär också skylldig att hela tiden ha upppsikt över attt
anord
dningen funggerar och attt den uppfylller kraven en
nligt tillstånd
det. Detta innnebär regel‐
bunden kontroll av
a avloppsan
nordningen eenligt de reko
ommendatio
oner som levverantören ger.

Utdrrag
XX

Bilaggor
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1133

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

21 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐1114

Detaaljplan förr Mogärde
e 21:8 meed flera fastigheter
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar tillstyrkka planförslaget.

Ären
nde
Planeen utgörs av ett gammaltt järnvägsom
mråde som se
enast använtts som garagge för lastbila
ar.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa grönstråkett och gång‐ och
o cykelvägeen längs gam
mla
banvaallen från Bo
orgmästargattan till Vasaggatan och mö
öjliggöra bosstadsbyggnattion på
fastiggheten Mogäärde 21:8. Vidare ska pla nen begränssa bebyggelsen inom plannområdet med
hänsyyn till järnvägen, genom de analyser och utrednin
ngar som tag
gits fram i saamband med
d
detaljjplanen, och
h bebyggelsen ska ta hän syn till gröno
området läng
gs gamla bannvallen.

Utdrrag
Tekniiska kontoret

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1144

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

22 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐1113

Detaaljplan förr kvartere
et Spinnarren med fllera fastig
gheter
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar tillstyrkka planförslaget.

Ären
nde
Planeens syfte är att
a förnya kvarteret Spinnnaren genom
m att riva beffintlig bebygggelse, sanera
markken och uppföra ny bebygggelse inom kvarteret.
Planeen syftar till att
a reglera markanvändn
m
ning, bygghöjjd samt exploateringsgraad inom
plano
området för att bebyggellsen ska passsa in i stadsb
bilden, som omnämns
o
i ceentrumplane
en
från 22014. Främstt ska planom
mrådet använndas till bostadsbyggnation med tillhöörande innergård
och p
parkeringsplaatser. Gatuplanet utmed Vitalagatan ska innehålla berikande
gatup
plansverksam
mheter enligtt centrumplaanen.
Vetlandabäcken som
s
idag är överdäckad
ö
iingår i plano
området. I pla
anförslaget ttas
överd
däckningen bort
b och bäcken utgör däärefter öppen vattenyta.

Utdrrag
Tekniiska kontoret

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1155

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

23 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐xx

Bygggsanktion
nsavgift, in
nstallation
n av eldstad
Fastigghet

xx

Avserr

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, xx, ska betala en byggsanktionsavgifft på 4 450
or, för att intte anmält insstallation av eldstad.
krono

Ären
nde
XX haar inte gjort en
e anmälan om installatiion av eldstaad innan åtgä
ärden påbörjjades på
fastiggheten xx. Fö
örslag till besslut beträffannde byggsanktionsavgift har kommunnicerats med
d XX
den 220 maj 2015.. Inga synpun
nkter har kom
mmit in.

Motiivering
Åtgärrden som vid
dtagits är anm
mälningsplikktig enligt plaan‐ och bygglagen och krräver startbesked
innan
n installation
n får påbörjass. Miljö‐ och byggnämnd
den bedömerr att det intee kan anses
oskäligt att ta ut byggsanktion
b
nsavgift.

Lagru
um
Enligtt 6 kap. 5 § punkt
p
4 plan‐‐ och byggfö rordningen (2011:338)
(
krävs
k
det en aanmälan för att
installlera eller väsentligt ändrra en eldstadd.
Enligtt 9 kap. 13 § punkt 2 plan
n‐ och byggfförordningen
n är byggsankktionsavgifteen för att
installlera eller väsentligt ändrra en eldstadd innan man fått startbessked 0,1 prissbasbelopp.
Enligtt 11 kap § 53
3 ska en bygggsanktionsavvgift tas ut ävven om åtgärden inte skeett uppsåtliggen
eller av oaktsamh
het.

Uppllysningar
Byggssanktionsavggiften ska be
etalas till kom
mmunen senast två måna
ader efter deelgivning. Eftter
sista betalningsdaag får beslutet verkställaas som lagakrraftvunnen dom.
d
Avgifteen ska betalas
även om beslutett överklagas.
m två år från dagen för de
etta beslut, ska
s en byggssanktionsavgift
Upprepas överträädelsen inom
med dubbel avgifft tas ut. Detta beslut kann överklagas hos länsstyrrelsen. Hur m
man överklaggar,
se bilaga.

Utdrrag
XX, m
med faktura

Bilaggor
Delgivningskvitto och Informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1166

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

24 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐xx

Öveerklagan av negativtt förhandsbesked
Fastigghet

xx

Sökan
nde

xx

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att vidhhålla tidigare
e beslut D § xx‐2015
x
om nnegativt
f nybyggna
ation av enboostadshus påå fastigheten
n xx.
förhaandsbesked för
Överkklagandet haar kommit in i rätt tid.

Ären
nde
Ansökan avser nyybyggnation av ett enbosstadshus i om
mråde där de
et finns ett ppågående äre
ende
nar inom 40ddB‐radien.
om vindkraftsetablering. Nybyggnationenns tänkta placering hamn

Utdrrag
Länssstyrelsen

Bilagga
D § xxx‐2015

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1177

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

25 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐xx

Besllut att avsslå bygglov för parkkering
Fastigghet

XX

Sökan
nde

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att avsllå bygglov fö
ör parkering på
p fastigheteen
XX.
or.
Avgifft: 890 krono

Ären
nde
Ansökan avser byygglov för parkering.

Motiivering
En nyy detaljplan för
f fastighete
en XX har vuunnit laga kraaft den 5 mars 2015. I deen finns det
angivvet att utfart inte får anordnas från pparkeringsplaats och ut mo
ot Allégatan.. Utfart får enbart
anord
dnas från Bjö
örkvägen och
h ut på Allég atan för traffiksäkerheten
ns skull. Sökaande har
inform
merats om utfartsförbud
u
det men vill ttrots det få ärendet
ä
prövvat. Utfarten strider mot
detaljjplanen och avslås därför.

Lagru
um
Enligtt 9 kap. 30 § plan‐ och byygglagen skaa ansökningar om bygglovv för åtgärdeer inom områden
med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen
d

Utdrrag
XX, m
med faktura

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1188

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

26 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐xx

Miljösanktion
nsavgift, köldmedia
k
a
Fastigghet

XX

Avserr

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, med organissationsnumm
mer XX, ska bbetala en
miljösanktionsavggift på 5 000 kr. Anledninngen är förse
ent utförd läckagekontrooll av
köldm
medieaggreggat på fastigh
heten xx, Vettlanda komm
mun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggnäämnden har granskat bo lagets kontro
ollrapporter för köldmeddia gällande år
2013 och 2014. Av
A kontrollrap
pporterna frramgår att bo
olaget inte fu
ullgjort sin lääckagekontro
oll av
köldm
medieanläggning inom fö
öreskriven tidd. Kontroll på fastigheten
n xx genomföördes den 8
januaari 2013 och den 18 febru
uari 2014.
Förslaag till beslut beträffande
e miljösanktioonsavgift förr försent utfö
örd kontroll hhar
komm
municerats med
m XX som lämnat följa nde synpunkkter:
Fastiggheten xx kö
öptes 1 febru
uari 2012 då det tidigare äldreboende
et lades ned och ingen annan
köpare fanns att tillgå.
t
Syftet var att hitta en ny verksamhet som ville
v flytta in i lokalerna och
o ta
över fastigheten. Fastigheten såldes 21 feebruari 2014.
örklarar den försenade
f
läckagekontroollen med attt det under den
d aktuella perioden frå
ån
XX fö
november 2013 till
t januari 20
014 pågick inntensiva anstträngningar för
f att sälja ffastigheten vilket
v
inneb
bar att allt fo
okus gick till denna
d
fråga..

Motiivering
Enligtt de allmänn
na hänsynsreglerna är allaa som vidtarr en åtgärd skkyldiga att skkaffa sig den
n
kunskkap som beh
hövs. Miljö‐ och
o byggnäm
mnden anser inte att det är oskäligt attt ta ut
miljösanktionsavggift.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

27 (35
5)

Forts § 118

Lagru
um
Fram till och med
d den 31 december 2014 skulle kyl‐ och
o värmepumpsanläggn ingar med mer
m än
3 kg kköldmedia ko
ontrolleras för läckage m
minst var tolffte månad avv certifierat kkontrollorgan
n
enligtt artikel 3.2 i Europaparla
amentets occh rådets föro
ordning (EG)) nr 842/200 6 om vissa
fluoreerade växthu
usgaser.
Enligtt 30 kap. miljjöbalken (19
998:808) sam
mt kap 9 § 1 i förordninge
en (2012:2599) om
miljösanktionsavggifter ska miljösanktionsaavgift betalaas av den som
m inte uppfy llt föreskrivn
na
krav p
på kontrollin
ntervall enliggt artikel 3.2 i Europaparllamentets occh rådets förrordning (EG) nr
842/22006 om visssa fluorerade
e växthusgasser. Miljösan
nktionsavgifte
en är 5 000 kkronor.
Miljösanktionsavggift ska tas ut
u även om ööverträdelsen
n inte har ske
ett uppsåtliggen eller av
er dock inte ttas ut om det är oskäligt enligt 30 kapp 2 § miljöba
alken.
oaktssamhet. Avgiiften behöve

Uppllysningar
Miljösanktionsavggiften ska be
etalas till Kam
mmarkollegie
et enligt särsskild betalninngsuppmanin
ng.
Betalning ska ske senast 30 dagar efter deelgivning. Eftter sista beta
alningsdag fåår beslutet
verksställas som laagakraftvunn
nen dom. Avggiften ska be
etalas även om
o beslutet ööverklagas.
Upprepas överträädelsen inom
m två år från dagen för de
etta beslut, ska
s en miljössanktionsavggift
med dubbel avgifft tas ut
h mark‐ oc h miljödomsstolen. Hur man
m överklaggar, se bilaga
a.
Dettaa beslut kan överklagas hos

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Inform
mation om betalning
b
av miljösanktioonsavgift

Kopia
Kamm
markollegiet inklusive förrsättsblad tilll beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverkett

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1199

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

28 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐xx

Miljösanktion
nsavgift, köldmedia
k
a
Fastigghet

XX

Avserr

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, med organissations‐nummer xx, ska bbetala en
miljösanktionsavggift på 5 000 kr. Anledninngen är förse
ent utförd läckagekontrooll av
köldm
medieaggreggat på fastigh
heten XX, Vettlanda komm
mun.

Ären
nde
Miljö‐ och byggnäämnden har granskat bo lagets kontro
ollrapporter för köldmeddia gällande år
2013 och 2014. Av
A kontrollrap
pporterna frramgår att bo
olaget inte fu
ullgjort sin lääckagekontro
oll av
köldm
medieanläggning inom fö
öreskriven tidd. Bolagets kontroll
k
på fa
astigheten XXX genomförd
des
den 7 mars 2013 och den 20 mars
m 2014.
Förslaag till beslut beträffande
e miljösanktioonsavgift förr försent utfö
örd kontroll hhar
komm
municerats med
m bolaget.. Inga synpunnkter har kom
mmit in.

Motiivering
Enligtt de allmänn
na hänsynsreglerna är allaa som vidtarr en åtgärd skkyldiga att skkaffa sig den
n
kunskkap som beh
hövs. Miljö‐ och
o byggnäm
mnden anser inte att det är oskäligt attt ta ut
miljösanktionsavggift.

Lagru
um
Fram till och med
d den 31 december 2014 skulle kyl‐ och
o värmepumpsanläggn ingar med mer
m än
3 kg kköldmedia ko
ontrolleras för läckage m
minst var tolffte månad avv certifierat kkontrollorgan
n
enligtt artikel 3.2 i Europaparla
amentets occh rådets föro
ordning (EG)) nr 842/200 6 om vissa
fluoreerade växthu
usgaser.
Enligtt 30 kap. miljjöbalken (19
998:808) sam
mt kap 9 § 1 i förordninge
en (2012:2599) om
miljösanktionsavggifter ska miljösanktionsaavgift betalaas av den som
m inte uppfy llt föreskrivn
na
krav p
på kontrollin
ntervall enliggt artikel 3.2 i Europaparllamentets occh rådets förrordning (EG) nr
842/22006 om visssa fluorerade
e växthusgasser. Miljösan
nktionsavgifte
en är 5 000 kkronor.
Miljösanktionsavggift ska tas ut
u även om ööverträdelsen
n inte har ske
ett uppsåtliggen eller av
er dock inte ttas ut om det är oskäligt enligt 30 kapp 2 § miljöba
alken.
oaktssamhet. Avgiiften behöve

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

29 (35
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Forts § 119

Uppllysningar
Miljösanktionsavggiften ska be
etalas till Kam
mmarkollegie
et enligt särsskild betalninngsuppmanin
ng.
Betalning ska ske senast 30 dagar efter deelgivning. Eftter sista beta
alningsdag fåår beslutet
verksställas som laagakraftvunn
nen dom. Avggiften ska be
etalas även om
o beslutet ööverklagas.
Upprepas överträädelsen inom
m två år från dagen för de
etta beslut, ska
s en miljössanktionsavggift
med dubbel avgifft tas ut.
h mark‐ oc h miljödomsstolen. Hur man
m överklaggar, se bilaga
a.
Dettaa beslut kan överklagas hos

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Inform
mation om betalning
b
av miljösanktioonsavgift

Kopia
Kamm
markollegiet inklusive förrsättsblad tilll beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverkett

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1200

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

30 (35
5)

Dnr MB‐2
2015‐xx

Miljösanktion
nsavgift, utebliven
u
anmälan
Fastigghet

XX

Avserr

xx

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att XX, med organissationsnumm
mer xx, ska bbetala en
bliven anmäla
an av förskolleverksamhe
et på
miljösanktionsavggift på 3 000 kr. Anledninngen är uteb
mmun.
fastiggheten XX, Vetlanda kom

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen fick den 7 appril 2015 vetta att XX hade flyttat sin vverksamhet till xx
e
de ska
s renoveraa den ordinarie lokalen. Enligt
E
uppgifft har den
i fastiigheten XX eftersom
tillfälliga förskoleverksamhete
en bedrivits i lokalen sed
dan den 1 april 2015 utann att någon
anmäälan kommit in till miljö‐ och byggförrvaltningen.
Förslaag till beslut beträffande
e miljösanktioonsavgift förr utebliven anmälan har kkommunicerrats
med XX. Inga synpunkter har kommit in.

Motiivering
Verkssamhetsutövvaren har blivvit informeraad om kravet på anmälan
n och att verrksamheten får
påbörjas tidigast sex veckor efter
e
det att aanmälan gjorts, om inte tillsynsmynddigheten
bestäämmer någott annat. Enliggt de allmännna hänsynsrreglerna är alla som vidtaar en åtgärd
skyldiga att skaffaa sig den kun
nskap som beehövs. Miljö‐ och byggnä
ämnden anseer inte att de
et är
oskäligt att ta ut miljösanktio
m
nsavgift.

Lagru
um
Enligtt 38 § förord
dningen om miljöfarlig
m
veerksamhet occh hälsoskyd
dd (1998:8999) är det förb
bjudet
att uttan anmälan driva en förrskola.
Verkssamheten får påbörjas tidigast sex veeckor efter det
d att anmällan gjorts, om
m inte
tillsyn
nsmyndighetten bestämm
mer något annnat. (Förord
dning (2007:6
674).
Enligtt 3 kap 3 § i förordning
f
(2
2012:259) om
m miljösankttionsavgifterr ska miljösannktionsavgiftt
betalas av den so
om påbörjar en
e verksamhhet utan att en
e anmälan gjorts trots aatt en anmälan
krävss enligt 38 § förordningen
f
n (1998:899)) om miljöfarrlig verksamh
het och hälsooskydd.
Miljösanktionsavggiften är 3 00
00 kronor.
u även om ööverträdelsen
n inte har ske
ett uppsåtliggen eller av
Miljösanktionsavggift ska tas ut
er dock inte ttas ut om det är oskäligt enligt 30 kapp. 2 §
oaktssamhet. Avgiiften behöve
miljöbalken.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02
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Forts § 120

Uppllysningar
Miljösanktionsavggiften ska be
etalas till Kam
mmarkollegie
et enligt särsskild betalninngsuppmanin
ng.
Betalning ska ske senast 30 dagar efter deelgivning. Eftter sista beta
alningsdag fåår beslutet
verksställas som laagakraftvunn
nen dom. Avggiften ska be
etalas även om
o beslutet ööverklagas.
Upprepas överträädelsen inom
m två år från dagen för de
etta beslut, ska
s en miljössanktionsavggift
med dubbel avgifft tas ut.
h mark‐ oc h miljödomsstolen. Hur man
m överklaggar, se bilaga
a.
Dettaa beslut kan överklagas hos

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass
Inform
mation om betalning
b
av miljösanktioonsavgift

Kopia
Kamm
markollegiet inklusive förrsättsblad tilll beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverkett

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden

§ 1211

Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02

32 (35
5)

Dnr MB‐2
2014‐xx

Viteesförelägggande, ned
dskräpnin
ng
Fastigghet

XX

Fastigghetsägare

XX

Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att, vid vite om 10 000
0 kr, förelä
ägga XX, perrsonnummerr xx,
att seenast 30 novvember 2015 vidta följandde åtgärder::
‐
‐

Avfall såssom byggavfa
all, träavfall, vitvaror, ele
ektronikavfall och en oljeepanna ska städas
bort från fastigheten..
Samtliga fordon som bedöms som
m uttjänta, in
nklusive husvvagnen som står uppställd på
fastigheteen, ska forsla
as bort eller förvaras inomhus och bildelar samt bbilbatterier ska
s
städas bo
ort från fastiggheten.

Föreläggandet gääller de fordo
on och det avvfall som XX äger eller fö
örvarar och soom finns på
fastiggheten.

Ären
nde
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen fick den 7 jaanuari 2014 in en anonym
m anmälan oom nedskräpning
på fastigheten. Vid en inspekttion på fastiggheten påträäffades rivnin
ngs‐ och bygggavfall, vitva
aror,
elektronikavfall, bildelar,
b
bilbatterier, skrootbilar och trräavfall. XX bekräftade
b
dden 27 mars 2014
2
att haan tagit del av
a miljö‐ och byggförvalt ningens skrivvelse om ned
dskräpning ppå berörd
fastigghet och upp
pgav att avfallet skulle om
mhändertas men med en
n viss tidsfristt.
Miljö‐ och byggfö
örvaltningen har därefterr genomfört en ny inspekktion på fastiigheten den
19 mars 2015. Vid
d inspektionen kunde deet konstateraas att inga åtgärder vidta gits i ärende
et.
Ytterligare ett anonymt klago
omål om ned skärpning påå berörd fasttighet har deessutom kom
mmit
in till miljö‐ och byggförvaltni
b
maj 2015.
ngen den 7 m
I en sskrivelse den 13 april 201
15 har miljö‐ och byggförrvaltningen begärt
b
att XXX senast den 18
maj 22015 ska kom
mma in med en tidsatt haandlingsplan för när åtgä
ärderna ska vvara utförda..
Komm
municering om
o förelägga
ande förenatt med vite haar kommuniccerats med faastighetsäga
aren i
samm
ma skrivelse. xx har inte kommit
k
in m
med någon haandlingsplan eller synpunnkter på
skriveelsen.

Motiivering
En insspektion gen
nomfördes den 21 maj 20015. Vid besöket konstatterades att innga åtgärderr
vidtaggits i ärendeet.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02
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5)

Forts § 121

Lagru
um
Enligtt 15 kap. 5 a § miljöbalke
en ska den soom innehar avfall
a
se till att
a avfallet haanteras på ett
e
hälso
o‐ och miljöm
mässigt godta
agbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att inge
en får
skräp
pa ned utomhus på plats som allmänhheten har tillträde eller insyn till.
I 26 kkap. 9 § miljö
öbalken ange
es att en tills ynsmyndighet får i det enskilda fallett besluta om
m de
föreläägganden occh förbud som
m behövs fö r att denna balk
b samt föreskrifter, doomar och andra
beslu
ut som har meddelats
m
me
ed stöd av baalken ska följjas. Enligt 14
4 § anges att ett beslut om
föreläägganden elller förbud får förenas meed vite.

Utdrrag
XX

Bilaggor:
Delgivningskvitto och informa
ation om hurr beslutet kan överklagass

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida

2015‐06‐‐02
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§ 1222

Delttagande i kurser
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att:
on, Mikael Svvahn och Kjeell Brolin ges möjlighet attt delta i Pressidieträff förr
Sven‐‐Olov Karlsso
miljö‐ och byggnäämnder på Hooks
H
Herrgåård den 24 se
eptember 20
015.
on, Kjell Brolin och Börje Andreasson
n deltar i mötte med Komm
munrevision
nen
Sven‐‐Olov Karlsso
den 118 augusti 20
015, tillsamm
mans med m iljö‐ och byggchef Eva‐Lo
ott Karlsson.

Just siggn

Utdragsbesstyrkan

Sammanträädesprotokoll

Miljö‐ och
o byggn
nämnden
Sammanträädesdatum

Sida
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§ 1233

Delggivningar
Beslu
ut
Miljö‐ och byggnäämnden beslutar att läggga redovisnin
ngen till hand
dlingarna.

Delgivningar
‐
‐
‐

Delegatio
onsbeslut 19 april‐ 18 maaj, dnr MB‐20
015‐1186‐2
Ärendelissta 19 april‐ 18
1 maj, dnr M
MB‐2015‐1186‐1
xx

Upp
phävande avv vitesförbud mot utsläppp av avloppsvvatten:
‐ xx

Proto
okollsutdraag från kom
mmunfullmääktige:
‐

Motion om
o storskalig vindkraft, avvslås

Beslu
ut från länssstyrelsen:
‐

Prövar inte strandskyyddsdispens Kråkegård 1:9, dnr MB‐2
2015‐925‐7

Beslu
ut från länssstyrelsen som överklaagats till ma
ark‐ och milljödomstoleen:
‐
‐

Just siggn

Edstorp 1:4,
1 avslår övverklagandett anmälan om
m vindkraftverk, dnr MB‐‐2012‐2258‐37
Edstorp 1:4,
1 avslår övverklagandett bygglov för vindkraftverk, dnr MB‐22012‐2254‐48

Utdragsbesstyrkan

