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§ 139

Ändringar i föredragningslistan
Ärende utgår
x, kontrollplan har kommit in

Extra ärende
Återtagande av vitesföreläggande, x, nedskräpning
Göran Johansson, kommunrevisionen, vill närvara vid sammanträdet den 7 november

Delgivning
-

Just sign

Överklagan av länsstyrelsens beslut, x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten
Beslut från länsstyrelsen, x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut från länsstyrelsen, x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten
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MB-2014-x

Vitesföreläggande, nedskräpning
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, personnummer x:
-

att vid vite av 10 000 kronor, senast den 1 januari 2018, ha städat bort avfall som är
placerat i området markerat med rött på bifogad karta. Avfallet utgörs av skrotavfall,
byggavfall, träavfall, vitvaror, elektronikavfall, en oljepanna samt en husvagn.

-

att vid vite av 10 000 kronor, senast den 1 augusti 2018, ha städat bort avfall som är
placerat i område markerat med blått på bifogad karta. Avfallet utgörs av skrotavfall,
byggavfall, träavfall, vitvaror, bildelar, bilbatterier samt elektronikavfall. Samtliga fordon
som bedöms som uttjänta, ska ha forslats bort eller förvaras inomhus.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 7 januari 2014 in en anonym anmälan om nedskräpning
på fastigheten x. Vid en inspektion på fastigheten påträffades rivnings- och byggavfall, vitvaror,
elektronikavfall, bildelar, bilbatterier, skrotbilar och träavfall.
Miljö- och byggnämnden beslutade, § x-2015, vid ett vite av 10 000 kronor, att x senast den 30
november 2015 skulle ha städat bort avfallet från fastigheten. Miljö- och byggnämnden
beslutade § x-2016, att begära utdömande av vitet hos mark- och miljödomstolen. Ärendet
överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd och vitet
har dömts ut.
Den 30 januari 2017 gjordes en uppföljande inspektion på fastigheten. Avfallet fanns
fortfarande kvar på fastigheten. En muntlig överenskommelse träffades med fastighetsägaren
om att städa upp på den del av fastigheten som utgjorde trädgård.
Den 9 juni 2017 gjordes ännu en uppföljande inspektion på fastigheten. Endast en liten del av
avfallet från trädgården hade lastats upp på släp för senare transport från fastigheten. Förslag
till nytt vitesföreläggande har kommunicerats med fastighetsägaren.

Motivering
Avfallet finns fortfarande kvar på fastigheten trots tidigare vitesföreläggande och muntlig
överenskommelse. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att ett nytt vitesförläggande är
motiverat för att avfallet ska städas upp från fastigheten. Fastighetsägaren har muntligen
framfört önskemål om att få längre tid på sig att omhänderta avfallet som är utanför
trädgården. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detta kan godtas och delar därför upp
fastigheten i två områden med olika tid i föreläggandet.
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Forts § 140

Lagrum
Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får
skräpa ned utomhus på plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
I 26 kap. 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § anges att ett beslut om
förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Upplysningar
Avfall får inte eldas, grävas ner eller läggas på annan mark. Avfall ska köras till deponi, till
exempel Flishults avfallsdeponi. Grovsopor och vitvaror kan hämtas vid fastigheten efter
begäran hos Njudung Energi AB.
Fastighetsägare som förvarar egna eller andras fordon på fastigheten måste ställa upp
dem på ett säkert sätt. Kan bilarna klassas som uttjänta eller skrotbilar, räknas de som
farligt avfall. Detta innebär att fordonen måste förvaras under tak och på en tät platta
(garage) så att olja, bensin och andra vätskor inte kan förorena marken.

Beslut skickas till
x

Bilaga
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 vardera, förbjuda x, och x, att
från och med den 1 mars 2018 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.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas
ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet släpps ut i ett dike efter
enkammarbrunnen, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för avloppsanordningen saknas

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

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 141

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

Beslut skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med
den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 22 juli 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal
skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 142

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda
x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
efterföljande rening uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 143

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

Beslutet skickas till
X

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda
x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och
tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

den slutna tanken bedöms vara otät

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 144

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

Beslutet skickas till
X

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 145

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-05

13 (57)

Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att
från och med den 1 mars 2018 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 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal
skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning men en
kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-05

14 (57)

Forts § 145

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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Dnr MB-2015-x

Föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x och x att
från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen har varit översvämmade
efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med en okänd yta
i fördelningsbrunnen finns endast två utlopp och infiltrationsbädden består endast av
två spridningsledningar, vilket är för litet när två hushåll belastar avloppsanläggningen
i luftningsröret som ligger längst bort står det vatten och det tränger även upp
avloppsvatten vid detta luftningsrör
meddelat tillstånd från år 2009 har inte följts

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning men en
kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x 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 ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud x beslutat att från och med den 1 augusti 2017 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2017
förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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16 (57)

Forts § 146

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
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 16 700 kr vardera, förbjuda x, x och x, att
från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 juni 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
dagvatten är kopplat till anläggningen och leds in i trekammarbrunnens tredje
kammare
vid inventeringstillfället var vattennivån i trekammarbrunnen hög och utloppet står
delvis under vatten
trekammarbrunnen har vittrade ytterväggar och är otät mellan cementringarna
efterföljande rening i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 147

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

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer x,
att från och med den 1 mars 2018 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 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
var avloppsvattnet tar vägen efter enkammarbrunnen kunde inte konstateras vid
inventeringstillfället, efterföljande rening är osäker
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 148

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

Beslutet skickas till
X

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att
från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 september 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för anläggning saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-05

22 (57)

Forts § 149

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-05
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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 vardera, förbjuda x, och x, att
från och med den 1 mars 2018 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.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas
ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet leds direkt ut ovan mark efter
enkammarbrunnen, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå.
tillstånd för avloppsanordningen saknas

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

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-05

24 (57)

Forts § 150

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med
den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x, adress x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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26 (57)

Forts § 151

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, personnummer x, att
från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas
efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för avloppsanläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har tagit emot en ansökan om tillstånd att få inrätta en ny
avloppsanläggning men denna ansökan är inte komplett och inget tillstånd för att inrätta en ny
avloppsanläggning har meddelats.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 augusti 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti
2017 förenas förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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28 (57)

Forts § 152

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med
den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 november 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskilja
efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal
skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan
som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 153

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 154

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-05

31 (57)

Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x och x, att
från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 juni 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

i trekammarbrunnens sista kammare finns mycket slam, så reningen är otillräcklig
trekammarbrunnen är översvämmad, varken in- eller utlopp kunde noteras
efterföljande rening sker i en stenkista, vilket är otillräcklig rening
tillstånd för anläggningen finns från år 1975, anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning men en
kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 augusti 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti
2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 154

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-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med
den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 augusti 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas
efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 155

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

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Delgivningskvitto
Information
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda
x, och x, att från och med den 1 september 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 13 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.
Följande brister har påpekats:
-

slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom
fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden till ett år.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli
2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 156

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

Beslutet skickas till
x

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

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta vitesföreläggande § x-2006 om att utföra kontroll
enligt egenkontrollprogram upprättat år 2004, för verksamheten på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggnämnden förelade x vid vite att utföra kontroll och provtagningar i enlighet
med upprättat egenkontrollprogram (MBN 2004/MB0x) den 5 september 2006. x har därefter
kommit in med ett nytt egenkontrollprogram till miljö- och byggnämnden.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att det nya egenkontrollprogrammet uppfyller de krav som
ställs i miljöbalken. Föreläggande att följa egenkontrollprogrammet från år 2004 har upphävts.
Vitesföreläggandet att följa det har därmed förlorat sin betydelse och ska återtas.

Upplysningar
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet har skyldighet att följa förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll.
Egenkontrollprogrammet är ett levande dokument som ska vara lättillgängligt och användbart
för anställda. Det ska även regelbundet uppdateras.
Provtagningstidpunkterna ska följas i enlighet med egenkontrollprogrammet som lämnades in
den 22 juni 2017, MB-2016-x.

Beslutet skickas till
x
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Dnr MB-2017-x

Återställa strandskyddat område och säkerställa att avfall som använts
för att anlägga väg inte förorenar omgivande mark
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x och x att:
-

senast till den 1 april 2018 inom strandskyddat område:
1. återställa genom bortgrävning av de schaktmassor som har använts för att fylla ut och
anlägga väg och andra körbara ytor. Återställningen ska utföras på ett sådant sätt att
växt- och djurlivet inte skadas. De bortgrävda schaktmassorna ska lämnas till en
godkänd mottagare. Kopior av mottagningskvitton som visar att detta är gjort ska
skickas till miljö- och byggförvaltningen.

-

utanför strandskyddat område genomföra antingen åtgärdsalternativ A eller B.
Alternativ A
Senast till den 1 december 2017:
2. skicka ett förslag till provtagningsplan till miljö- och byggförvaltningen för
godkännande innan provtagningar av de utlagda avfallsmassorna utförs, se punkt 2 i
detta beslut.
Senast till den 1 april 2018:
3. skicka in en redovisning som, baserat på analysresultaten, visar att det inte finns någon
risk för att föroreningar sprids till omgivande mark eller grundvatten från avfallet som
har använts i vägbygget. Redovisningen ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilka
material och avfall, samt mängder, som har använts för att fylla ut och anlägga väg och
andra körbara ytor. Om skyddsåtgärder föreslås i redovisningen ska det framgå hur
dessa förhindrar att föroreningar sprids till omgivande mark eller grundvatten.
Alternativ B
senast till den 1 april 2018:
4. gräva bort det avfall som har använts för att fylla ut och anlägga väg och andra körbara
ytor. De bortgrävda avfallsmassorna ska lämnas till en godkänd mottagare. Kopior av
mottagningskvitton som visar att detta är gjort ska skickas till miljö- och
byggförvaltningen.
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Forts § 158
Miljö- och byggnämnden upphäver sitt tidigare beslut § D-2017-x som bland annat innebär förbud
att utföra schaktarbeten.
Handläggningsavgift: 875 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Efter att ha fått in ett klagomål gällande anläggande av väg med schaktmassor som innehåller
asfalt så gjorde miljö- och byggförvaltningen den 16 mars 2017 en oanmäld inspektion på
fastigheten x. Vid besöket observerades att körvägar och andra körytor hade anlagts på den
del av fastigheten som ansluter mot x. Den cirka en kilometer långa vägen är förstärkt och
utfylld med massor som innehåller bland annat uppbruten asfalt och uppsopat isgrus.
Utfyllnad har också skett med annat bygg- och/eller rivningsmaterial.
Användningen av avfall för att fylla ut och anlägga vägen har inte föregåtts av någon anmälan
till miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen har därför kontaktat
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen men ingen av dessa myndigheter har handlagt något ärende
avseende anläggande av vägen.
Miljö- och byggförvaltningen har kommunicerat ärendet med fastighetsägarna. x har redogjort
för att han inte har haft kännedom om lagstiftningen och vill därför ta fram en åtgärdsplan i
samråd med miljö- och byggförvaltningen för återställande.
Den 27 mars 2017 beslutade miljö- och byggnämnden om förbud att utföra schaktarbeten på
fastigheten x och att fastighetsägarna skulle komma in med en redovisning av den totala
mängden schaktmassor som har använts på fastigheten för att anlägga väg och andra ytor
samt dessa schaktmassors ursprung. Fastighetsägarna skulle även redovisa vilka
skyddsåtgärder som har vidtagits ur miljösynpunkt i samband med mottagningen och
användningen av schaktmassorna.
NCC och Maskinringen har skickat in redovisning åt fastighetsägarna eftersom en del av
avfallsmassorna har levererats från dem.
Maskinringen redovisar att det levererade uppsopade sandningsgruset kan läggas på
skogsvägar. Den sand som varit mer förorenad med exempelvis glas, fimpar och annat skräp
har körts till en avfallsanläggning.
NCC har redovisat att de levererat ca 80 m3 jordschakt, ca 150 m3 krossgrus och ca 100 ton
asfalt som kommer från schaktarbeten från Strandskolan i Virserum och Ekenäs förskola. NCC
redovisade också de miljöinstruktioner som de har gällande hantering av schaktmassor och
uppbruten asfalt. NCC har muntligen redovisat att man kontrollerar att asfalten inte är
tjärasfalt med hjälp av vit märkfärg.
NCC:s har också tagit fram förslaget till åtgärdsplan och föreslår där att ca 45 ton ej utlagd
asfaltkross ska köras bort till återvinning och att synliga asfaltrester i körbana och slänter ska
tas bort och att tätning av slänter med täta schaktmassor typ alvjord ska ske på de ställen där
krossad asfalt använts och i synnerhet på delen som ligger inom strandskyddat område.
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Forts § 158
NCC skriver vidare i sitt förslag till åtgärdsplan att dessa åtgärder är rimliga, med hänsyn till
miljöpåverkan, eftersom kvarstående mängd är ganska ringa och marken i området har
förhållandevis låg genomsläpplighet. NCC säger också att asfalt dessutom är godkänt att
använda som slit/förstärkningslager så länge den inte innehåller PAH, vilket inte är fallet i detta
ärende. När det gäller schaktmassorna som tillförts fastigheten så anser NCC att dessa ska
lämnas utan åtgärd, då det enligt NCC:s egenkontroll är jungfruligt material till största delen.

Motivering
Området som berörs av strandskydd är beläget på x vid x där gällande strandskydd omfattar
land- och vattenområde inom 100 m från strandlinjen. Inom ett strandskyddsområde får inte
utfyllnad ske eller väg anläggas utan att det finns någon dispens. Detta eftersom
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och förutsättningarna för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten, riskerar att försämras. Miljö- och
byggnämnden har inte fått in någon ansökan om strandskyddsdispens och anser därför att det
strandskyddade området ska återställas.
Uppbruten asfalt och uppsopat isgrus är avfall och miljö- och byggnämnden anser att dessa
material i första hand ska återvinnas på annat sätt än vad som skett i det aktuella fallet.
Schaktmassorna som kommer från andra fastigheter är också avfall och ska återvinnas på ett
så säkert sätt som möjligt.
Asfalt som inte innehåller stenkolstjära ska i första hand återvinnas i produktion av ny asfalt
eller i övre lager av vägkropp på tidigare asfalterad väg. Uppbruten asfalt som innehåller
stenkolstjära ska hanteras som farligt avfall och får inte användas för markutfyllnad.
Isgrus som sopats upp från gator, parkeringsplatser och andra asfalterade ytor ska i första
hand återvinnas som ny användning för grusning efter att synliga föroreningar har sållats bort.
Ett osållat isgrus riskerar att innehålla olika mängder föroreningar beroende på vart det
kommer ifrån.
Att schakta och transportera bort avfallet som använts i vägen utanför det strandskyddade
området samt att eventuellt ersätta anläggningsmaterialet, bedöms i det specifika fallet kunna
innebära en ytterligare negativ miljöpåverkan. Avfallet kan därför få ligga kvar om det inte
finns någon risk för att föroreningar sprids från avfallet till omgivande mark. Analysresultaten
från provtagningen kommer att ligga till grund för bedömningen. För att göra en sådan
bedömning behöver också hänsyn tas till mängden avfall och områdets skyddsvärde.
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Forts § 158

Lagrum
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom ett strandskyddsområde
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det
finns särskilda skäl.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet, enligt 7 kap 18 c §, får man beakta endast om det område som upphävandet
eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 18 f § ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller
annars användas för det avsedda ändamålet.
Enligt 15 kap. 11 § ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt.
Enligt 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skall 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. I
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
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Forts § 158
Enligt 29 kap. 34 § och 35 § miljöprövningsförordning (2013:251) står när tillståndsplikt
respektive anmälningsplikt gäller för att återvinna icke- farligt avfall för anläggningsändamål på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten.
I avfallsförordning (2011:927) under avfallskoder som börjar med 17 anges avfallskoder för vad
som är icke- farligt avfall och farligt avfall när det gäller bygg- och rivningsavfall (även
uppgrävda massor från förorenade områden).
Asfalt (17 03 01* eller 17 03 02)
Jord och sten (17 05 03*, 17 05 04)
Se även ”Avfall från gaturenhållning” (20 03 03)
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.

Upplysningar
Miljö- och byggförvaltningen kommer att göra en uppföljande inspektion efter den
1 april 2018. Om ni vill närvara vid inspektionen så kontakta oss innan den 1 april 2018.
Därefter kommer miljö- och byggnämnden att fatta ett nytt beslut. Om något av ovanstående
åtgärdskrav kvarstår efter den uppföljande inspektionen kan miljö- och byggnämnden
förelägga om åtgärder förenade med vite.
Länsstyrelsen i Jönköping har i sitt informationsblad om schaktmassor beskrivit hur uppbruten
asfalt ska hanteras samt hur provtagning på schaktmassor ska genomföras, se bifogat
dokument.
I tidigare överlämnad broschyr från Naturvårdsverket framgår vad som inte är tillåtet inom
strandskyddat område. Notera bl.a. att utöka sin privata zon/hemfridszon genom att till
exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för
allmänheten, liksom att uppföra anläggningar eller anordningar som t.ex. skyltar där det annars
är tillgängligt enligt allemansrätten. Mer om detta går att läsa på www.naturvardsverket.se.

Beslutet skickas till
x

Bilaga
Karta över strandskyddsområde x (blå markering) och vägen (röd linje)
Information om schaktmassor, Länsstyrelsen i Jönköping
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
NCC, tommy.edvardsson@ncc.se
Maskinringen, info@mrhoglandet.se
Just sign
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Dnr MB-2017-x

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att
fastighetshetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och
ska återtas.

Beslutet skickas till
x
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Dnr MB-2017-x

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att
fastighetshetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och
ska återtas.

Beslutet skickas till
x

Just sign
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Dnr MB-2016-x

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2016 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att fastighetsägaren
ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och
ska återtas.

Beslutet skickas till
x

Just sign
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Dnr MB-2016-x

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att
fastighetshetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och
ska återtas.

Beslutet skickas till
x

Just sign
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Dnr MB-2017-1009

Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till butik och lager
Fastighet

Leoparden 10

Sökande

Kent Eriksson

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för ändrad användning från samlingslokal
till butik och lager i del av fastigheten Leoparden 10.
Avgift: 6 550 kronor. Faktura skickas separat.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Ansökan avser ändrad användning från samlingslokal till butik och lager i del av lokal med en
sammanlagd bruttoarea på ca 115 kvadratmeter.
Berörda grannar på fastigheterna Leoparden 4 och 13, Norresand 10 och 11, Vipan 1 samt
Ärlan 10 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägaren till fastigheten Leoparden 4 är positiv till åtgärden.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte
har några synpunkter.

Motivering
Enligt gällande detaljplan är användningen för byggnaden bostäder eller samlingslokaler.
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Inga ändringar kommer att
ske i planlösningen. Inga ändringar för att uppfylla funktionskrav enligt Boverkets byggregler
bedöms nödvändiga för åtgärden. Verksamheten kommer att bedrivas i delar av byggnaden
och bedöms inte störa allmänna eller enskilda intressen.

Lagrum
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt
Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 §
plan- och byggförordningen).
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Forts § 163

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10
kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked
lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Beslutet skickas till
Kent Eriksson

Kopia
Sakägare
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Dnr MB-2017-x

Överklagan, vidhåller beslut
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut § x. Nämnden har i sitt beslut
skrivit fel hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap. 5 § punkterna 1 och 5.
Då fastigheten är belägen inom detaljplan ska den rätta hänvisningen vara till plan- och
bygglagen 2 kap. 9 §.
Överklagandet har kommit in i rätt tid och ärendet skickas till Länsstyrelsen i Jönköpings län för
vidare prövning.

Ärende
Ansökan avser bygglov för montering av garageport i vägg mot Brogårdsgatan.

Motivering
Garageportens placering är inte lämplig med hänsyn till säkerheten för användarna av
intilliggande gång- och cykelväg. Ärendet är remitterat till kommunens gatuavdelning som
avstyrkt placeringen på grund av risk för människors säkerhet. Fastighetens fasad ligger mycket
nära befintlig gång- och cykelbana. Övriga fastigheter som har portar ut mot Brogårdsgatan
ligger betydligt längre ifrån gång- och cykelbanan och fanns redan innan gång- och cykelbanan
anlades.

Lagrum
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.
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Forts § 164
Enligt 2 kap. 9 § får inte planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag ske så att den
avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Bifogas
MBN § x-2017
Övriga handlingar i ärendet
Kopia
x
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Dnr MB-2017-x

Byggsanktionsavgift, olovlig rivning av enbostadshus
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att x med organisationsnummer x, ska betala en
byggsanktionsavgift på 53 130 kronor för att ha utfört rivning utan startbesked.
Faktura skickas separat.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har fått in klagomål på att x rivit ett enbostadshus utan rivningslov och
startbesked samt att området inte har skyddsinhägnats vid rivningsarbetet.

Motivering
Åtgärden som vidtagits kräver rivningslov samt startbesked innan rivningen får påbörjas.
Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.
Rivningslov söktes den 4 juli 2017 efter inkommit klagomålet. Startbesked meddelades i
efterhand den 7 juli 2017.
Byggsanktionsavgiften har kommunicerats i det beviljade rivningslovet daterat den 7 juli 2017.

Lagrum
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kapitlet.
Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av
en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i
planen.
Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för de
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Enligt 9 kap. § 15 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som
trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörjat en åtgärd innan miljö- och
byggnämnden har meddelat startbesked.
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Forts § 165
Byggsanktionsavgiften är enligt 9 kap. 15 § plan- och byggförordningen punkt 1, 53 130 kronor.

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

Beslutet skickas till
x

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

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017, att vid vite ta bort samtliga
byggnader, husvagnar, anläggningar och anordningar som upplevs privatiserade från plats där
strandskydd råder.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har den 7 juni 2017, vid vite om 50 000 kronor, beslutat att x ska
ta bort samtliga byggnader, husvagnar, anläggningar och anordningar som upplevs
privatiserade från plats där strandskydd råder på fastigheten, x.
Fastighetsägaren har fått förlängt från 1 augusti till den 1 september att ha utfört åtgärderna.

Motivering
Miljö-och byggförvaltningen gjorde ett tillsynsbesök på fastigheten x
den 1 september 2017 och åtgärderna var då utförda.
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin
betydelse och ska återtas.

Beslutet skickas till
x
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Dnr MB-2017-1550

Halvårsbokslut
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en redovisning till kommunens halvårsbokslut. Av
sammanställningen framgår att verksamheten ligger i fas med uppsatta mål. Prognosen tyder
på att nämnden kommer att få ett överskott i ekonomin till kommande årsbokslut.
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§ 168

Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att:
-

Just sign

FAH, Sundsvall den 4 och 5 oktober, ingen deltar
Klimatkonferens i Jönköping, ledamöterna anmäler sig själva
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§ 169

Närvaro på miljö- och byggnämndens sammanträde
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att Göran Johansson, kommunrevisionen, får närvara på
sammanträdet den 7 november 2017. Det ska tas ett beslut varje gång någon från
kommunrevisionen behöver närvara på sammanträde med miljö- och byggnämnden.

Ärende
Kommunrevisor Göran Johansson vill vara med på sammanträde med miljö- och
byggnämnden.

Upplysningar
Enligt kommunlagen 6:19 kan revisor medverka på sammanträde, när nämnden beslutar detta.
Beslutet ska avse enstaka tillfällen när revisorn närvaro behövs. Enligt offentlighets- och
sekretesslag 10:17 får de ta del av sekretessbelagda handlingar när det behövs för att kunna
fullgöra sitt revisionsuppdrag.

Beslutet skickas till
Göran Johansson, kommunrevisionen
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§ 170

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

Ärendelista 19 juni-18 augusti, dnr MB-2017-1550-1
Delegationsbeslut 19 juni-18 augusti, dnr MB-2017-1550-2
Badvattenprover 2017, dnr MB-2017-1550-3
Slutrapport, fokusområde växtnäring på lantbruk 2017, dnr MB-2017-1550-5
Fokusområde, bassängbad handlingsplan
x
x
Kulturhistorisk värdering, GIS-verktyg

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
- x
Beslut från länsstyrelsen:
- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten,
- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten,
- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten,
x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten
- x, ändrar beslutet, åtgärderna ska vara utförda tre månader efter att beslutet
har vunnit laga kraft,
- Storegården 1:21, Mela Kvarn, avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring,
Dom från mark- och miljödomstolen
- Flishult 1:9, godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, länsstyrelsen överklagar beslutet
- Stora Moshult 1:12, avslår överklagandet, bygglov för vindkraftverk dnr MB-2015-3103-26
- Stora Moshult 1:12, avslår överklagandet, anmälan av vindkraftverk dnr MB-2015-3050-23
Överklagan av länsstyrelsen beslut
- Skirö 6:5, nybyggnad av fyra fritidshus,
- x, länsstyrelsen vidhåller sitt beslut, husbehovstäkt,
- x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten
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