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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X, X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 6 250 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, X, personnummer X, X, personnummer X, och X, personnummer X, att från
och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 november 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Fördelningsbrunnen är otät, det tränger in sand och avloppsvatten kan läcka ut.
Luftningsrör saknas i slutet av spridningsledningarna.

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas men är enligt X anlagd år 1985. Anordningen har
hög ålder. Då tillstånd saknas är det bland annat okänt vilken nivå grundvattnet ligger på.
Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

3 (53)

Forts § 190

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

Beslutet skickas till
X, X, X, X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2020 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Vid inspektionen var vattennivån i trekammarbrunnen låg och inget vatten gick ut genom
utloppet. Eventuellt är trekammarbrunnen inte tät.

-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 191

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 192

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2020 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 juni 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 193

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X,
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

T-rör saknas på utgående ledning och avskiljningsväggarna har börjat vittra i
trekammarbrunnen. Runt om trekammarbrunnen växer kväveälskande väster och brunnen
är eventuellt inte tät.

-

Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.
Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 194

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 195

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

12 (53)

Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2020 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Robert Selhorst (VF) i handläggningen i detta ärende.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

13 (53)

Forts § 195

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 196

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

14 (53)

Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X,
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 november 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå.

-

Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

15 (53)

Forts § 196

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 197

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X,
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 augusti 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Pumpbrunnen var översvämmad vid inventeringstillfället.

-

Utloppen i fördelningsbrunnen sitter i olika nivå vilket medför att infiltrationsledningarna
belastas ojämnt. En infiltrationsledning belastas inte alls.

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas. Likaså saknas uppgifter om infiltrationens
uppbyggnad, markprofil på infiltrationsplatsen samt avstånd till berg och grundvatten och
reningen bedöms därmed vara osäker.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida
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Forts § 197

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, id-nummer
X, och X, id-nummer X, att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen består av en slamavskiljare av okänd typ och storlek. Slamavskiljaren
har varit översvämmad.

-

Risken för att slam har gått vidare till den efterföljande reningen är betydande vilket har
satt ner hela eller del av reningen. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav
för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
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Forts § 198

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X,
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas.

-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 199

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X,
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.
Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 200

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 16 700 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars
2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning
på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 november 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avskiljningsväggarna och T-röret i trekammarbrunnen har varit översvämmade.

-

Slamflykt till fördelningsbrunnen har förekommit och slam har gått ut i
spridningsledningarna, det står slam i luftningsrören.

-

Utloppen i fördelningsbrunnen belastas ojämnt. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå.

-

Två bostäder är kopplade till anläggningen vilket medför att den är underdimensionerad.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 201

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, id-nummer X, att
från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 november 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.
Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 202

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, id-nummer X, att
från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 november 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

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

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 203

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, idnummer
X, och X, idnummer X, att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Enligt muntliga uppgifter som miljö- och byggförvaltningen har tagit del av består
avloppsanordningen av en slamavskiljare som är nedgrävd under altanen. Typ och storlek
är okänd. Ingen slamavskiljare påträffades. Ingen slamtömning sker på fastigheten av
kommunens renhållare.

-

Var avloppsvattnet tar vägen kunde inte konstateras vid inspektionen men ett område
med tydlig påverkan av näringstillförsel påträffades (betydande växtlighet av nässlor).
Detta tyder på att avloppsvattnet avleds till denna plats. Ingen efterföljande rening som
uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.

-

Tillstånd för en avloppsanordning på fastigheten saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

31 (53)

Forts § 204

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 205

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2020 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas.

-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå.

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Forts § 205

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X,
att från och med den 1 mars 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

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

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 206

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-03

36 (53)

Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X och X att
från och med den 1 september 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå.

-

Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom
fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2019 förenas
förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 207

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-1849

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2021 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 september 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid
inspektionen. Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

-

Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat vitesförbud från och med den 1 oktober 2019 till
tidigare fastighetsägare. De nya fastighetsägarna kom den 5 juli 2019 in med en begäran om
förlängd åtgärdstid. De hade då ännu inte flyttat in och har svårt att hinna med att göra nytt
avlopp innan oktober. De önskar få två år på sig att färdigställa en ny avloppsanläggning, de
kommer också att se över alternativet att koppla in sig på det kommunala avloppsnätet.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2019 vid vite förbjuda
tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten. Miljö- och byggnämnden bedömer att
anledningen till förlängd åtgärdstid för de nya fastighetsägarna är rimlig. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används tre år efter att brister konstaterats förenas förbudet
med ett vite. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 208

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Överklagande av vitesförbud, återtagande av vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta § X-2019, förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten, och låta förbudet § D-2016-X att släppa ut avloppsvatten fortsatt gälla.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten och bedömt
avloppsanläggningen som bristfällig. Efter inventeringen har miljö- och byggnämnden förbjudit
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning från och med den 1 juni 2019.
Eftersom ingen ny avloppsanläggning inrättats vid den tiden har miljö- och byggnämnden
beslutat att vid ett vite om 25 000 kronor förbjuda utsläpp från och med den 1 januari 2020.
Fastighetsägaren har därefter överklagat vitesförbudet, överklagandet har kommit in i rätt tid.
I överklagandet anger fastighetsägaren att avloppsanläggningen inte har använts sedan
september 2017 på grund av avsaknad av vatten i huset. Det är en tidskrävande process att få
tillbaka vattnet.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Under tiden som det inte finns något vatten in till huset så används inte avloppsanläggningen.
Därmed efterlever fastighetsägaren förbudet att släppa ut avloppsvatten. Miljö- och
byggförvaltningen gör bedömningen att ett förbud utan vite är tillräckligt och föreslår därför
att vitesföreläggandet bör återtas. Däremot bör förbudet § D-2016-X fortsatt gälla.

Upplysningar
Vid den tidpunkt vattnet och avloppsanläggningen åter ska tas i bruk ska en godkänd
avloppsanläggning finnas.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 38 och 39 §§ förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat
som första instans om det har tillkommit nya omständigheter, och om beslutet kan ändras
snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, personnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift
på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att
ett sådant tillstånd krävs.

Ärende
Den 8 maj 2019 gjorde miljö- och byggförvaltningen ett besök tillsammans med
fastighetsägarens avloppsentreprenör då fastighetsägaren hade för avsikt att inrätta en ny
avloppsanordning. Någon ansökan kom inte in till miljö- och byggförvaltningen men den 12 juli
lämnade entreprenören in kontrollplan och fotodokumentation som visade att
avloppsanordningen utförts.
Förslaget till miljösanktionsavgift har kommunicerats med X men han har inte kommit in med
något yttrande.
Ansökan har kommit in den 7 augusti 2019 och miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd
i efterhand.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den
kunskap som behövs, t.ex. att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har
inte kommit fram.
Ny infiltration är att betrakta som ny anordning och därmed krävs tillstånd för åtgärden.

Lagrum
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd
för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och
byggnämnden.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.
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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.

Beslutet skickas till
X

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2015-X

Återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta förbudet § X 2016 att släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har efter avloppsinventering beslutat att från och med den 1 maj
2021 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X.
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren låtit förbättra avloppsanordningen så att kraven
på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken uppfylls. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd
i efterhand för ändringen och kontrollplan med fotodokumentation har inkommit som visar att
avloppsanordningen är utförd.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningen nu uppfyller de krav som ställs i
miljöbalken. Förbudet har därmed förlorat sin betydelse och ska återtas.

Upplysningar
Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det
innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens
instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas.
Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden ha uppsikt över att
anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär
regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören
ger.

Beslutet skickas till
X
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Dnr MB-2019-1162

Upphävande av del av vattenskyddsområde
Sökande

Njudung Energi Vetlanda AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Gettinge
vattenskyddsområde i enlighet med ansökan.

Ärende
Njudung Energi AB har ansökt om att upphäva Gettinge vattenskyddsområde med tillhörande
vattenskyddsföreskrifter. Gettinge och Upplanda har gemensamma föreskrifter och ett
upphävande av delen Gettinge innebär att det geografiska området tas bort, i övrigt ändras
inget i föreskrifterna.
Ärendet är kommunicerat med Sveriges geologiska undersökning, som valt att avstå från att
lämna yttrande i ärendet.

Motivering
Enligt 7 kap 25 § miljöbalken får skyddsbestämmelser beslutade enligt 7 kap miljöbalken inte
gå längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Eftersom vattentäkten i
Gettinge inte längre nyttjas för vattenförsörjning har syftet med vattenskyddsföreskrifterna för
det geografiska området spelat ut sin roll. Eftersom syftet med skyddet inte kvarstår bedömer
miljö- och byggnämnden att delen Gettinge i vattenskyddsföreskrifterna bör upphävas i
enlighet med ansökan.

Lagrum
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808) får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång
som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
Beslut om upphävande ska enligt 27 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken
(1998:1252) kungöras i ortstidning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr MB-2016-X

Beslut om att avsluta ärende utan krav på åtgärder
Lantbruksfastighet

X

Klagande

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avsluta ärende MB-2016-X, gällande klagomål på störning
av gödsellukt från fastigheten X, utan krav på att några åtgärder ska vidtas.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sven-Åke Karlsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Ärende
Miljö- och byggnämndens tidigare beslut § D-2018-X om att avsluta ärendet överklagades till
länsstyrelsen, som upphävde det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till nämnden
för vidare utredning.
Utöver de besök som gjordes våren 2018, innan det tidigare beslutet att avsluta ärendet togs,
har nu ytterligare elva besök genomförts intill fastighetsgräns till X, samt ett besök inne på
tomten tillhörandes X, enligt nedan:
-

2019-04-25 kl 11:45, Linda Almqvist och Jessica Olsson
2019-05-09 kl 14:40, Linda Almqvist
2019-05-15 kl 21:40, Per-Erik Paulsson
2019-05-22 kl 10:45, Linda Almqvist
2019-05-24 kl 11:35, Jessica Olsson
2019-06-12 kl 10:55, Jessica Olsson
2019-06-19 kl 16:50, Per-Erik Paulsson
2019-06-23 kl 19:30, Sten Johansson vice ordförande i miljö- och byggnämnden
2019-07-04 kl 08:00, Jessica Olsson
2019-07-05 kl 14:00, Per Fernström
2019-07-25 kl 07:30, Per-Erik Paulsson
2019-07-26 kl 07:40, Per-Erik Paulsson

Det har inte vid något av de ovan nämnda besöken noterats någon gödsellukt vid
fastighetsgränsen till X och det noterades heller ingen lukt vid det tillfället då nämndens vice
ordförande uppehöll sig på baksidan av bostadshuset, i riktning mot gödselbrunnen, under
minst 30 minuter. En lukt av gödsel har kunnat förnimmas vid infarten till gårdsbyggnaderna
på X, men denna ligger i ett annat väderstreck från flytgödselbrunnen än vad fastigheten X gör.
Vid samtal med nämndens vice ordförande uppgav X att lukten är som värst på morgnarna när
de ska till jobbet. Efter denna information inriktades besöken till att ske på morgnarna, trots
att X uppgav i överklagan att luktsituationen kan bli värre under kvällen.
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Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har inte kunnat konstatera att det förekommer någon olägenhet
för människors hälsa från gödsellukt från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden bedömer
därmed att den klagande inte har haft fog för sitt klagomål utan ärendet avslutas utan krav på
att några åtgärder ska vidtas.

Lagrum
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, kap 2 § 3, ska alla som bedriver en
verksamhet eller vidta en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Utifrån 7 § i samma kapitel framgår dock att kravet i 2 § endast gäller i den utsträckning det
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana
åtgärder.
Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt 9 kap. 3 § miljöbalken, störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller
helt tillfällig. Störningen måste enligt förarbetena (prop. 1997/98:45, del 2, s. 109) vara
betydande och inte av helt tillfällig natur samt kunna vara skadlig i fysiskt eller psykiskt
hänseende på människans hälsotillstånd. Även sådana störningar som i första hand påverkar
välbefinnandet i inte ringa grad omfattas av bestämmelsen. Med störningar som påverkar
välbefinnandet avses störningar som inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt
hälsoskadliga men som ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande.
Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte
enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen
huruvida en störning ska anses vara ringa är beroende av hur människor i allmänhet uppfattar
störningen. Ringa störningar omfattas inte av bestämmelsen.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs
i det enskilda fallet får inte tillgripas.
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X
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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X
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Dnr MB-2019-X

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X

Operatör

X

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad kontrollrapport för år 2018
gällande fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia år 2018
gällande fastigheten X. Kontrollrapporten kom in till miljö- och byggförvaltningen den 21 maj
2019. Sista dag för inrapportering var 31 mars 2019.
Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den
kunskap som behövs, till exempel att kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer
koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad och att
rapport från läckagekontroll av köldmedieanläggningar ska lämnas in till tillsynsmyndigheten
senast den 31 mars året efter att kontrollen utförts. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle
vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1
och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade
växthusgaser.
Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av
ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska
lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om
fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128).
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som är försenad med att lämna
in en rapport. Miljösanktionsavgiften är 1 000 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.
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Upplysningar
Miljösanktionsavgiften 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.

Beslutet skickas till
X

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2012-X

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 30 000 kronor för X,
personnummer X, lagfaren ägare, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts
enligt åtgärdsföreläggande förenat med vite MBN § 2016-X.
Beslutet har vunnit laga kraft den 23 november 2018.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har i beslut MBN § 2016-X förelagt X att iordningställa huset till
ett vårdat skick genom att rusta upp fasaden så att huset får ett klimatskal som gör byggnaden
beständig, sätta in fönster samt fönster- och dörrfoder eller riva byggnaden, senast 8 månader
efter delgivning av beslutet.
Tiden för åtgärdernas genomförande har gått ut och vid inspektion den 22 augusti 2019 hade
inga åtgärder utförts.

Lagrum
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken
för olycksfall begränsas.
Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare,
som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta
åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37 och frågor om utdömande prövas
av mark- och miljödomstol.

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Bilagor
Beslut § X-2016
Delgivningsbekräftelse
Fotodokumentation
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Dnr MB-2018-X

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 10 000 kronor för fastighetsägare X,
organisationsnummer X, hos mark- och miljödomstolen då fastighetsägaren inte låtit någon
sakkunnig funktionskontrollant utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på
fastigheten X enligt beslut MBN § X-2019.
Beslutet har vunnit laga kraft den 31 maj 2019.

Ärende
Någon funktionskontroll av ventilationssystemet på fastigheten har inte redovisas skriftligt med
bifogat besiktningsprotokoll till miljö- och byggnämnden trots påminnelser, vilket miljö- och
byggnämnden tolkar som att någon funktionskontroll inte är utförd. Funktionskontrollen skulle
redovisas senast sex veckor efter delgivning av beslut dvs den 20 juni 2019.
Byggnaden har ett till- och frånluftssystem och ett FTX-system vilket ska kontrolleras med 3 års
intervall. Föregående besiktningsprotokoll slutade gälla den 30 december 2018.

Lagrum
Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren
anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en
sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden
förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite
enligt 37 § och frågor om utdömande prövas av mark- och miljödomstol.
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§ 217

Nämndens mål och delårsbokslut
Ärende
Det finns förslag på nya mål för kommunfullmäktige under denna mandatperiod. Nämnderna
ska sedan bryta ner fullmäktiges mål till nämndsnivå.
Miljö- och byggnämndens nuvarande mål är väl kända inom förvaltningen och det arbetas
efter dessa. Vid förda diskussioner anser nämnden att målen inte spelat ut sin roll utan väl kan
knyta an till fullmäktiges mål. Eventuellt kan målen bättre anpassas rent språkligt och delas
upp för att bättre passa in i den mall som tagits fram för nämndernas målarbete.
Förvaltningschefen återkommer vid nästa sammanträde med ett sådant förslag.
Årets delårsbokslut kommer att avse den 31 augusti istället för den 30 juni. Förvaltningschefen
presenterade det ekonomiska läget inför delårsbokslutet. Nämnden anser att det finns goda
möjligheter att få en budget i balans.
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§ 218

Meddelanden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att presidiet ska närvara vid Miljösamverkans presidieträff i
Gnosjö den 4 oktober samt att lägga nedanstående redovisning till handlingarna.

Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2019-1481-2
Delegationsbeslut 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2019-1481-1
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete dnr MB-2019-1481-3

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten
- X
Beslut från länsstyrelsen
-

X, avslår överklagandet, bygglov för garage, dnr MB-2019-X
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