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§ 51

Ändringar i föredragningslistan
Extra ärende
-

Just sign

Överklagan av MBN § x-2016, vitesföreläggande nedskräpning, x
Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda
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Dnr MB-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, personnummer x, att
från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 juli 2011.
Vid inventeringen framkom följande.
Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med fyra kammare, T-rör saknas på utgående
ledning. Mellanväggarna har vittrat sönder på vissa ställen. Den efterföljande reningen
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. En ansökan
om nytt avlopp har kommit in till miljö- och byggnämnden, men kompletteringar måste
komma in innan tillstånd kan medges.

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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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 § 52

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda , personnummer
x, och x, personnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 juli 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör på utgående ledning är trasigt. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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 § 53

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, organisationsnummer
x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 juli 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning.
Fördelningsbrunn och luftningsrör finns inte. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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 § 54

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, idnummer x, att
från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 augusti 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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 § 55

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x,
personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 september 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning.
Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen är gemensam med
fastigheten x.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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 § 56

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

13 (60)

Dnr MB-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x,
att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 september 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning.
Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen är gemensam med
fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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
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Sida

2017-04-05
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Forts § 57

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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
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Dnr MB-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, idnummer
x, och x, idnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 30 juni 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. Efterföljande rening sker i en stenkista
vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från
år 1978.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 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 fem år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 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 mars
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 § 58

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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
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Dnr MB-2011-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 september 2011.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom
fastigheten har bytt ägare sedan förbudet skrevs förlängs åtgärdstiden med 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 fem år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1
mars 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
mars 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 § 59

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2000.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer
x, och x, personnummer x, att från och med den 1 maj 2018 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 december 2000.
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 september 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 28 december 2016 framgår vilka brister som
upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte
kommit in.
Följande brister har påpekats:









det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och uppe på
innerväggarna, samt i sista kammaren, som visar på att brunnen har varit
översvämmad
storleken på trekammarbrunnen är för liten då både en permanentbostad samt en
lägenhet är kopplade till brunnen
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
vattennivån i fördelningsbrunnen är hög
infiltrationen har för liten spridningsyta då både en permanentbostad samt en
lägenhet är kopplade till anläggningen
det står vatten och slam i luftningsrören
det tränger upp avloppsvatten och slam ur marken vid det ena luftningsröret

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
otillräcklig slamavskiljare och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten
i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 1 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 60

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

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

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2009.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer
x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 20 juli 2009. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 16 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka
åtgärder som kan vidtas.
Följande brister har påpekats:






trekammarbrunnen är otät då nivån i trekammarbrunnen är låg trots normal
belastning
trekammarbrunnen är underdimensionerad
vattennivån i fördelningsbrunnen är hög då det står vatten en bit upp i utloppen
infiltrationen har för liten spridningsyta
tillstånd för att leda avloppsvatten från gäststugan till anläggningen saknas

Följande yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in från x. På fastigheten finns en
fritidsbostad som används under sommarmånaderna samt en gäststuga som används ca 2
veckor per år. Han anser inte att trekammarbrunnen är otät, det rinner ut när han spolar inne.
De hade varit borta i 14 dagar och kom hem dagen innan inventeringen. x anser att miljö- och
byggförvaltningen har sagt exakt var han ska lägga infiltrationen, vem han ska anlita samt att
miljö- och byggförvaltningen visste om att det var även en gäststuga som skulle ledas till
anläggningen.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion samt att hela anläggningen är underdimensionerad. Tillstånd
har inte sökts för att leda avloppsvatten från gäststugan till avloppsanläggningen. 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 2 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Just sign
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Forts § 61

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

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-2015-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-2014-x.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer
x, och x, personnummer x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 december 2014.
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 oktober 2015. Av
inspektionsrapporten som skickades den 14 februari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:





det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och långt upp på
innerväggarna som visar på att brunnen har varit översvämmad
slamflykt sker till fördelningsbrunnen
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
det står vatten och slam i luftningsrören

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
otillräcklig slamavskiljning. 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 2 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 62

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

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-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2003.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1
maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning
på fastigheten X.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 27 mars 2003. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2016. Av inspektionsrapporten
som skickades den 17 november 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder
som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:






slamavskiljningen i trekammarbrunnen är otillräcklig då mellanväggarna har lagt sig
och är översvämmade
det finns torkat slam långt upp i trekammarbrunnens hals som visar på att brunnen har
varit översvämmad
volymen i trekammarbrunnen är okänd
det finns slam i luftningsröret samt torkat slam upp i luftningsröret som visar på att
infiltrationsbädden har stått under vatten
infiltrationen har troligen för liten spridningsyta

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
otillräcklig slamavskiljning och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten
i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 2 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 63

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

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-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-2006-x.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 juli 2006. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 oktober 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 26 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka
åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:





mellanväggen mellan trekammarbrunnens andra och tredje kammare har gått sönder
det finns slam och papper över trekammarbrunnens avskiljningsväggar som visar på
att brunnen har varit översvämmad
det finns slam ovanför fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
det står slam i luftningsrören

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att trekammarbrunnen är trasig och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning
och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 2 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 64

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

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
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Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2008.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 7 september 2005. Miljöoch byggförvaltningen gjorde en uppföljande inventering av avloppsanläggningen den 3
augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 16 augusti 2016 framgår vilka brister
som upptäcktes. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:




avskiljningsväggen mellan andra och tredje kammaren i trekammarbrunnen har
spruckit
fördelningsbrunnen har varit översvämmad
det har stått vatten högt upp i luftningsröret

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att trekammarbrunnen är trasig och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning
och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2005.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 7 juli 2003. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 26 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka
åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:




det finns blött slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och T-rör som visar på
att brunnen har varit översvämmad
fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten över utloppen
det står vatten i luftningsrören

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena
grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och
vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

32 (60)

Forts § 66

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

§ 67

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

33 (60)

Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2001.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 11 september 2001.
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 18 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:



volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
osäker efterföljande rening. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten
och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

34 (60)

Forts § 67

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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

§ 68

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

35 (60)

Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-2003.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 26 mars 2003. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 september 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 4 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:






slamavskiljningen är osäker
volymen i slamavskiljaren är okänd
infiltrationen har för liten spridningsyta för två hushåll
anläggningen har hög ålder
ingen slamtömning sker av kommunens renhållare

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
osäker slamavskiljning och att infiltrationen är underdimensionerad. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning
och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

36 (60)

Forts § 68

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

§ 69

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

37 (60)

Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2001.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 31 augusti 2001. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 april 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 22 augusti 2016 framgår vilka brister som upptäcktes.
Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:





slam finns i trekammarbrunnens samtliga kamrar
slamflykt till fördelningsbrunnen sker
nivån i fördelningsbrunnen är hög och det står vatten samt slam i båda utloppen
det står slam och vatten i luftningsrören

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena
grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och
vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

38 (60)

Forts § 69

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 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

§ 70

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

39 (60)

Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2005.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 8 augusti 2005. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 oktober 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 30 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:



det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar, samt in-och utlopp, som
visar på att brunnen har varit översvämmad
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att slamflykt har skett
från trekammarbrunnen samt att fördelningsbrunnen har varit översvämmad

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena
grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och
vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

40 (60)

Forts § 70

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

§ 71

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

41 (60)

Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2004.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 7 oktober 2004. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 maj 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 13 oktober 2016 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:





det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar som visar på att brunnen
har varit översvämmad
slamflykt har skett till fördelningsbrunnen
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
det står slam och vatten i luftningsrören vilket visar på att slam har gått ut i
infiltrationen vilket har satt ner del av eller all rening i infiltrationen

Tillstånd till att anlägga en ny avloppsanläggning har meddelats men någon kontrollplan som
visar att arbetet är slutfört har ännu inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena
grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och
vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

42 (60)

Forts § 71

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

§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

43 (60)

Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2004.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 4 november 2004. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 september 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 9 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes
och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:



fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten över båda utloppen
kompletta luftningsrör saknas

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena
grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och
vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

44 (60)

Forts § 72

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

§ 73

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2005.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 20 juli 2005. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 29 december 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka
åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:







nivån i trekammarbrunnen är hög vilket visar på att efterföljande reningssteg är
igensatt
T-rör kunde inte konstateras på trekammarbrunnens utgående ledning
det finns slam på brunnens avskiljningsväggar som visar på att nivån har varit ännu
högre i brunnen och att avskiljningsväggarna har varit översvämmade
volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
anläggningen har hög ålder

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
bristfällig efterföljande rening. 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 5 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

46 (60)

Forts § 73

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

§ 74

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05
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Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2006.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 12 april 2006. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 oktober 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 22 december 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka
åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:






T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
det finns slam över trekammarbrunnens inlopp och i utloppet som visar på att
brunnen har varit översvämmad
slamflykt har skett till fördelningsbrunnen
det finns slam i fördelningsbrunnens utlopp
det finns slam i luftningsrören

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att markbädden är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena
grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och
vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 5 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05
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Forts § 74

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

§ 75

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr MB-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2001.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022
släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 oktober 2001. Miljöoch byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 augusti 2016. Av
inspektionsrapporten som skickades den 15 december 2016 framgår vilka brister som
upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas.
Följande brister har påpekats:





det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och på T-röret som visar på
att brunnen har varit översvämmad
det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad
luftningsrör saknas
ovanpå infiltrationen finns en åker som brukas

Följande yttrande över dessa uppgifter har kommit in. Orsaken till att trekammarbrunnen har
varit översvämmad och att det fanns slam och papper i fördelningsbrunnen är att brunnarna
inte har slamtömts. Luftningsrör har funnits men troligen slagits av i samband med skörd på
åkern. Infiltrationens lokalisering är utifrån anvisningar från Vetlanda kommuns tjänsteman.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
att infiltrationen är ur funktion. Detta orsakar översvämning av trekammarbrunnen och
fördelningsbrunnen. Enligt kommunens renhållare utförs slamtömning av trekammarbrunnen
årligen. 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 5 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida
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Forts § 75

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

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-2016-x

Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2004.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten x.

Ärende
Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 29 juli 2004. Miljö- och
byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 september 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 3 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka
åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.
Följande brister har påpekats:





tvåkammarbrunnen är eventuellt otät då nivån i tvåkammarbrunnen är låg
volymen i en- och tvåkammarbrunnarna är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
anläggningen har hög ålder

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
osäker efterföljande rening. En utredning av slamavskiljarna funktion behöver ske. 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 5 år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 76

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
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Dnr MB-2014-x

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

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

Ärende
Ett besök gjordes den 2 januari 2017 på fastigheten x av miljö- och byggförvaltningen då x
hade för avsikt att inrätta en ny avloppsanläggning. Någon ansökan kom inte in till miljö- och
byggförvaltningen men den 16 februari 2017 fick miljö- och byggförvaltningen kännedom om
att en ny avloppsanläggning hade inrättats.
Ett besök gjordes på fastigheten den 20 februari 2017 och det kunde då konstateras att en
avloppsanläggning inrättats.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanläggning utan
tillstånd har kommunicerats med x men de har inte kommit in med något yttrande.

Motivering
En ny infiltrationsbädd är att betrakta som en ny avloppsanläggning och därmed krävs tillstånd
för åtgärden.
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den
kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut
miljösanktionsavgift.
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Forts 77

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

Upplysningar
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska
ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift
med dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till
x

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

Kopia
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2016-x

Beslut att återkalla dispens för slamtömning
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2009. Tillståndet gällde längre
tömningsintervall för slam, en gång vartannat år, på fastigheten x.

Ärende
En ansökan om längre intervall för slamtömning för fastigheten x kom in till miljö- och
byggförvaltningen år 2009. Enligt den skriftliga motivering är fastigheten en fritidsbostad med
WC- anslutning, som inte används mer än en viss del av året, vilket medför en mindre
slammängd än normalt. Tillstånd till längre tömningsintervall beslutades med villkor att om
anläggningen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning av
anläggningen förbjudas och tillståndet omprövas.
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen på fastigheten x den 11 augusti
2016. Vid inventeringen konstaterades det att avloppsvattnet leds till en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från vattentoalett ska avskiljas.
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren. Inget yttrande rörande upphävandet av
slamdispensen har kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av
otillräcklig slamavskiljning. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten
och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Tillståndet till längre tömningsintervall ska därmed återkallas.

Lagrum
Enligt 36 § i Vetlanda kommuns föreskrifter om avfallshantering ska slamavskiljare tömmas minst
en gång om året av kommunens renhållare eller av renhållaren anlitad entreprenör. Längre
hämtningsintervall en gång per år av slam kan medges av miljö- och byggnämnden efter ansökan.
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.
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Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, bristande märkning för kemisk produkt
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.
Anledningen är bristande märkning av en kemisk produkt i butiken på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda var den 8 december 2016 på tillsynsbesök på x
angående märkning av kemiska produkter. Vid besöket konstaterades att produkten TF2 plus+,
Dry saknade kännbar varningsmärkning.
Produkten var vid besöket märkt enligt KIFS 2005:7 och hade en farosymbol och en
farobeteckning vilka betyder att produkten är mycket brandfarlig och som innebär att
förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning.
Ärendet har kommunicerats med x. Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
I samband med tillsynsbesöket uppmärksammades att TF2 plus+, Dry fanns till försäljning.
Denna klassas som en kemisk produkt som ska ha kännbar varningsmärkning. Den kännbara
varningsmärkningen syftar till att göra det möjligt för konsumenter med synnedsättning att
uppmärksamma eventuella risker och göra mer medvetna val.
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Forts § 79

Lagrum
Enligt 21 § förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska en
förpackning som innehåller en kemisk produkt vara försedd med kännbar varningsmärkning
om produkten erbjuds eller säljs till allmänheten och förpackningen är märkt med en text eller
bild som säger att produkten är extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, mycket giftig, giftig,
frätande eller hälsoskadlig.
I 7 kap. 7 § förordningen om miljösanktionsavgifter anges att vid en 21 § förordningen
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i yrkesmässig
verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar
varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 2§, 30 kap.
miljöbalken.

Beslutet skickas till
x

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

Kopia
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 80

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-05

58 (60)

Dnr MB-2016-x

Överklagan, vidhålla beslut
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut MBN § x, vitesföreläggande för
nedskräpning på fastigheten x.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende
Föreläggandet innebär att samtliga fordon som bedömts som uttjänta samt skrot och annat
avfall som förvaras på fastigheten x ska forslas bort.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Bilaga
MBN § x-2017
Övriga handlingar i ärendet
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Dnr MB-2017-322

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Detaljplanen avser att ändra en del av Stadsplanen Brunnsgård II, fastställd 1983. Syftet är att
ändra område avsett för ”park eller plantering” till område avsett för ”industri”.
Planområdet är beläget norr om Hammargatan i Brunnsgårds industriområde.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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§ 82

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

Ärendelista 19 februari-18 mars, dnr MB-2017-579-1
Delegationsbeslut 19 februari-18 mars, dnr MB-2017-579-2
Lagakraftbevis Stocken 11 m.fl., dnr MB-2016-2196-3
Lagakraftbevis Rännilen 1 och del av Norrby 3:1, dnr MB-2016-2469-8

Överklagningar sända till länsstyrelsen:
- x
Överklagat beslut till mark- och miljödomstolen:
- x
Överklagat beslut till Länsstyrelsen i Östergötland:
- x
Beslut från länsstyrelsen:
- x
Dom från Mark- och miljödomstolen
- x
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