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Dnr MB-xx

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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 15 maj 2012.
Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är
otillräcklig när slam från wc ska avskiljas. Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav
för normal skyddsnivå har påvisats.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening
enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning utan godkänd
slamavskiljare och med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.

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.
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Forts § 102
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 103

Sammanträdesdatum

Sida

2016-07-05

4 (86)

Dnr MB-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 25 maj 2012.
Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör
finns på utgående ledning. T-röret har varit översvämmat. Efterföljande rening kunde inte
fastställas vid inspektionstillfället då varken fördelningsbrunn eller luftningsrör finns.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in. Miljö- och byggförvaltningen har även skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.

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.
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Forts § 103
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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Utdrag
X
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Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 3 juli 2012.
Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör
finns på utgående ledning. Trekammarbrunnen hade slam på väggarna samt översvämmade
avskiljningsväggar och T-rör vid inspektionstillfället. Ingen efterföljande rening som uppfyller
gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 104

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-07-05

8 (86)

Forts § 104

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-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, och, personnummer, att från och med den 1 januari 2017 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X,
Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X
den 3 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Trekammarbrunnen hade slam på
avskiljningsväggarna vid inspektionstillfället. Det var även mycket slam i sista kammaren. Ingen
efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal eller hög skyddsnivå har påvisats.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 105

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 105

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X,
Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X
den 28 juni 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn. Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd. Vid inspektionstillfället syntes
mycket slam i trekammarbrunnens sista kammare. Slamflykt till fördelningsbrunnen och
infiltrationsledningarna förekommer vilket har satt igen reningen i en del av eller hela
infiltrationsbädden.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in. Miljö- och byggförvaltningen har även skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med efterföljande
rening som är ur funktion tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 106

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 11 juni 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet.
Fastighetsägaren har kommit in med kompletterande uppgifter till avloppsanordningens placering
men uppgifterna ändrar inte miljö- och byggförvaltningens bedömning av avloppet och detta har
meddelats fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap.
7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 107

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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, personnummer, att från
och med den 1 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 11 juni 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög
ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet.
Fastighetsägaren har kommit in med kompletterande uppgifter till avloppsanordningens placering
men uppgifterna ändrar inte miljö- och byggförvaltningens bedömning av avloppet och detta har
meddelats fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 108

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 108

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x, adress x den 4
juli 2012. 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 eller hög skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen finns från 1975.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten x inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 109

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten x måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
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Dnr MB-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,
person/organisationsnummer x, att från och med den 1 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 26 juni 2012.
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 finns från år 1972. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 19 juni 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Efter
trekammarbrunnen leds avloppsvattnet till en enkammarbrunn. Den efterföljande reningen
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 111

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 22 augusti
2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen vid adressen x består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående
ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal eller hög skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder och ligger i den sekundära
skyddszonen inom Lindåsasjöns vattenskyddsområde.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 §
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 112

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 112

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 3 juli 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen för adressen x består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående
ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd
för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny
avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten x, inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 113

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten x, måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 15 augusti
2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande
rening sker i en infiltrationsanläggning som är gemensam med fastigheten x. Infiltrationsytan är
minst 30 m2. Infiltrationsledningarna står under vatten. Tillstånd för anläggningen finns från år
1990.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening
som sker är bristfällig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt
9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med bristfällig
rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare
beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används
efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 114

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 114

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 15 augusti
2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande
rening sker i en infiltrationsanordning som är gemensam med fastigheten X. Infiltrationsytan är
minst 30 m2. Infiltrationsledningarna står under vatten. Tillstånd för anordningen finns från år
1990.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med bristfällig
rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare
beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används
efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 115

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 115

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 24 maj 2012.
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
anordningen saknas men enligt fastighetsägaren är avloppet anlagt år 1984. Anordningen har hög
ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 116

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts 116

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppshanteringen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 11 juli 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anordningen har hög
ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 117

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 25 oktober
2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-röret på utgående ledning är helt eller
delvis fyllt med jord. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för anordningen saknas. Anordningen har hög ålder och ligger inom
50 meter från Linneåns strandkant.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 118

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-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 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 25 oktober
2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, med avskiljningsväggar som har varit
översvämmade. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anordningen finns från år 1977. Anordningen
har hög ålder. Anordningen ligger inom 50 meter från Linneåns strandkant.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 119

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, id-nummer x, att från
och med den 1 januari 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 24 oktober
2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, som är otillräcklig när slam från wc ska
avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd
för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening
enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med underkänd
slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 120

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 3 juli 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen för adressen x består av en enkammarbrunn, som är otillräcklig när slam från
wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Tillstånd för anordningen saknas. Anordningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening
enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med underkänd
slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning
enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-07-05

51 (86)

Forts § 121

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

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
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Dnr MB-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 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 4 juli 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. Ett skadat T-rör finns på utgående ledning.
Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet. Fastighetsägaren har kommit in med förfrågan om
förlängd åtgärdstid för avloppsanordningen på grund av generationsskifte av fastigheten. Det
befintliga huset som finns på fastigheten med adress planeras att rivas för att ge plats åt ett nytt
inom två år.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 §
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
Miljö- och byggnämnden bedömer att rivning av befintligt hus och uppförande av nytt i
kombination med generationsskifte av fastigheten är rimliga skäl för att förlänga åtgärdstiden
med två år i vitesförbudet.
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Forts § 122

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 122

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Dnr MB-

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 27 oktober
2014. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av två slamavskiljare av okänd typ och storlek. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanläggningen var kraftigt
översvämmad, rimligen på grund av ett stopp. Avloppsanläggningen har hög ålder och tillstånd
saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om
förbudet och kommunicerat vitesbeslutet. Fastighetsägaren har skriftligen kommit in med förfrågan
om att få ett års förlängd tid för att åtgärda avloppsanordningen, med motiveringen att en
avloppsanordning endast belastas av en äldre person.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande
rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening
enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning som är ur funktion
ett år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare
beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten inte
får släppas ut till avloppsanordning som är ur funktion ett år efter att brist konstateras. Miljö- och
byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016
förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 123
Miljö- och byggnämnden bedömer inte att de skäl som angetts i förfrågan att förlänga
åtgärdstiden för avloppsanordningen med ett år är tillräckliga. Miljö- och byggnämnden bedömer
att det halvår fastighetsägaren får förlängt, i och med vitesförbudet, är skälig tid.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-07-05

57 (86)

Forts § 123

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 januari 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § 43-2011.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1
augusti 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 7 februari 2011 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta
ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från permanentbostad, D § x-2011. I
tillståndet gjordes sökande uppmärksam på att om avloppsanordningen orsakar olägenhet för
människors hälsa eller miljön kan användningen av anordningen förbjudas och tillståndet
omprövas. Kontrollplan samt fotodokumentation har inte kommit in till miljö- och
byggförvaltningen efter att avloppsanläggningen färdigställts.
Vid inventering den 4 november 2015 framkom att trekammarbrunnen varit översvämmad då
torkat slam kunde noteras på brunnens avskiljningsväggar och T-rör. Slam finns i
trekammarbrunnens tredje kammare och slamflykt till fördelningsbrunnen sker.
Fördelningsbrunnen har varit översvämmad då torkat slam kunde noteras ovan brunnens inlopp
samt ovan båda utloppen. I samtliga luftningsrör påträffades slam. Då slamflykt sker till
infiltrationsbädden har detta satt ner hela eller del av den efterföljande reningen.
Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad 5 februari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att uppenbar risk
för olägenheter för människors hälsa eller miljön finns. Den efterföljande reningen uppfyller inte
längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och
byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut
till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion tre år efter att brist
konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 augusti
2019 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 124

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 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd
som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet
har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana
åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 124

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav
senast den 1 augusti 2019.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av 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 augusti 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 15 december 2009 tillstånd för att på fastigheten X,
inrätta en ny gemensam avloppsanordning med fastigheten x, för avledning av BDT- och
klosettvatten från permanentbostad, D § x-2009. Tillståndet är giltigt med villkoret att
avloppsanordningen utförs i enlighet med vad som angivits i ansökan. I ansökan uppgavs att
avloppsanordningen skulle bestå av en trekammarbrunn på 4 m3 och en infiltrationsbädd på totalt
55 m2, uppdelad på 4 spridningsledningar.
Vid inventering den 12 oktober 2015 framkom att avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen har
varit översvämmade. I fördelningsbrunnen finns endast två utlopp. I luftningsröret som ligger
längst bort står det vatten och det tränger även upp avloppsvatten vid detta luftningsrör. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav på rening.
Fastighetsägarna har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad 15 januari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller gällande krav
med avseende på efterföljande rening som inte är utformad i enlighet med meddelat tillstånd från
år 2009 och som dessutom har satt igen alternativt ligger för nära grundvattnet. Enligt
åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att
wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning utan efterföljande
rening ett år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att
från och med den 1 augusti 2017 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 125

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 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd
som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet
har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana
åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 125

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste avloppsanordningen åtgärdas/en ny avloppsanordning inrättas så att den
uppfyller gällande reningskrav senast den 1 augusti 2017.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § 883-2009.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x,
att från och med den 1 augusti 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 15 december 2009 tillstånd för att på fastigheten X,
inrätta en ny gemensam avloppsanordning med fastigheten X, för avledning av BDT- och
klosettvatten från bostad, D § x. Tillståndet är giltigt med villkoret att avloppsanordningen utförs i
enlighet med vad som angivits i ansökan. I ansökan uppgavs att avloppsanordningen skulle bestå
av en trekammarbrunn på 4 m3 och en infiltrationsbädd på totalt 55 m2, uppdelad på 4
spridningsledningar.
Vid inventering den 12 oktober 2015 framkom att avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen har
varit översvämmade. I fördelningsbrunnen finns endast två utlopp. I luftningsröret som ligger
längst bort står det vatten och det tränger även upp avloppsvatten vid detta luftningsrör. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav på rening.
Fastighetsägarna har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad 15 januari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller gällande krav
med avseende på efterföljande rening som inte är utformad i enlighet med meddelat tillstånd från
år 2009 och som dessutom har satt igen alternativt ligger för nära grundvattnet. Enligt
åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att
wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning utan efterföljande rening två
år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och
med den 1 augusti 2018 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 126

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 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd
som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet
har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana
åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Forts § 126

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste avloppsanordningen åtgärdas/en ny avloppsanordning inrättas så att den
uppfyller gällande reningskrav senast den 1 augusti 2018.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § x.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1
augusti 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 14 april 2005 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta ny
avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från fritidsbostad, D § x-2005. I
tillståndet gjordes sökanden uppmärksam på att om avloppsanordningen orsakar olägenheter för
människors hälsa eller miljön kan användingen av anordningen förbjudas och tillståndet
omprövas.
Vid inventering den 9 oktober 2015 framkom att det har varit hög nivå i både trekammarbrunnen,
fördelningsbrunnen och i luftningsrören. Då slamflykt har skett till infiltrationsbädden har detta
satt ner hela eller del av den efterföljande reningen.
Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad 9 oktober 2015. X kom in med ett yttrande den 21 januari 2016. Han ansåg att det var fel
att skriva att avskiljningsväggen i trekammarbrunnen har blivit lagad, den såg ut så när de köpte
den. Anledningen till att översvämning skett var att han en gång missade att tömma filtret
(borsten i T-röret) så det blev stopp.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att uppenbar risk
för olägenheter för människors hälsa eller miljön finns. Filtret i trekammarbrunnens utlopp ska
inte behöva tömmas frekvens. Den efterföljande reningen uppfyller inte längre de krav som ställs i
miljöbalken. Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 702010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med
efterföljande rening som är ur funktion fem år efter att brist konstateras. Av den anledningen
beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 augusti 2021 återkalla tillståndet samt
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 127

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 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd
som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet
har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana
åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav
senast den 1 augusti 2021. En utredning av trekammarbrunnens funktion ska utföras och vid
behov ska trekammarbrunnen åtgärdas.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2009-2367

Beslut om att förbjuda miljöfarlig verksamhet, vindkraftverk
Fastighet

Salvaryd 1:3

Verksamhetsutövare

Billyvind AB
Pistolvägen 10
226 49 Lund

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda Billyvind AB, organisationsnummer 556705-6931,
att bedriva den anmälda verksamheten på fastigheten Salvaryd 1:3. Anmälan avser uppförande av
ett vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 150 meter.
Handläggningsavgift: 3 400 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Anmälan om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Salvaryd 1:3 kom in till miljö- och
byggnämnden den 12 november 2009. Anmälan har sedan kompletterats i omgångar.
En fladdermusinventering kom in till miljö- och byggförvaltningen den 13 oktober 2015.
Inventeringen godkändes inte av miljö- och byggnämnden som förelade Billyvind AB att
komplettera denna. Billyvind AB överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som återförvisade
ärendet till nämnden på grund av formella skäl.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att den genomförda fladdermusinventeringen inte ger ett
tillräckligt underlag för bedömning av förekomst av fladdermöss i området. Bland annat saknas
den viktigaste delen av inventeringsområdet, vilket är mot öster, mot byggnader och
jordbrukslandskap.
I den inventering som är gjord är endast en autobox utplacerad väster om platsen för
vindkraftsetableringen. Autoboxen placerades vid en mindre åker, omgiven av produktionsskog i
olika åldrar. Handhållen fladdermusdetektor har också använts tre timmar, vid en natt varje
månad, under undersökningsperioden. Det är dock oklart var, då det inte anges närmare.
Billyvind AB har i sitt överklagande om föreläggande att komplettera fladdermusinventeringen
angett att de anser att inventeringen är tillräcklig och väl utförd enligt tillgängliga direktiv.

Lagrum
I 9 kap. 6 § miljöbalken anges att Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan gjorts bland annat anlägga eller driva vissa slag av
fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet.
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I 2 kap. 2 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.
I 25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att en anmälan
som avses i 9 kap. 6 § ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs
för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhet eller åtgärdens art,
omfattning och miljöeffekter.
I 25 a § anges att en anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk, utöver det som anges i
25 §, innehålla bland annat en beskrivning som av hur verksamheten påverkar natur- och
kulturmiljöer.
I 27 § anges att när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som handlägger
ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken, 9 kap. 5 §,
om det behövs.

Utdrag
Billyvind AB

Bilagor
Delgivningskvitto och Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2008-1527

Beslut om att inte bevilja bygglov för vindkraftverk
Fastighet

Salvaryd 1:3

Sökande

Billyvind AB (556705-6931)
Pistolvägen 10
226 49 Lund

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för vindkraftverk på fastigheten
Salvaryd 1:3.
Avgift: 19 492 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Ansökan avser ett vindkraftverk med maximal totalhöjd på 150 meter på fastigheten
Salvaryd 1:3.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig inför miljö-och byggnämndens beslut. En
protestlista med cirka 130 namnunderskrifter har skickats in till miljö- och byggförvaltningen.
Yttranden har kommit in om bland annat att fotomontaget inte stämmer, att det påverkar miljön i
området negativt, att skuggtimmar överskrids, att värdet på fastigheterna sjunker och blir
svårsålda, att ljudberäkningen inte kommer att stämma om träd huggs ner eller blåser ner, att
ljudet och de blinkande lamporna kommer att vara störande. Dessutom kommer en etablering av
vindkraftverk förhindra byggandet av nya hus i området.
Miljö- och byggförvaltningen har begärt in en komplettering av fladdermusinventeringen men
någon komplettering har inte kommit in.

Motivering
Vindkraftverket strider inte mot kommunens översiktsplan. Ansökan följer Vetlanda kommuns
vindbruksplan och de rekommendationer som finns vad gäller ljud, skuggning och blänk.
I kommunens vindbruksplan från år 2010 är det föreslagna området ett B-område och enligt
planen ett område lämpligt för placering av enstaka vindkraftverk.
Miljö- och byggnämnden bedömer att vindkraftsetableringen går väl ihop med kraven i 2 kap.
plan- och bygglagen om allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse.
Enligt 8 kap. plan- och bygglagen om krav på byggnader, ska byggnader och anläggningar ha en
yttre form och färg som är lämplig och ett vindkraftverk uppfyller de kraven.
Då fladdermusinventeringen inte är komplett och det finns en risk att vissa arter tar skada, anses
placeringen av vindkraftverket trots allt inte vara lämpligt på platsen.
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Lagrum
Enligt 2 kap. 4 § plan- och bygglagen ska mark tas i anspråk och bebyggas endast om marken är
lämplig för ändamålet.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, ska en ansökan om bygglov bifallas om den uppfyller
kraven i 2 kap. om allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse och 8 kap. om krav på
byggnader.

Utdrag
Billyvind AB

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-x

Beslut om att förbjuda husbehovstäkt och tillåta krossning
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda X, personnummer x, att bedriva den anmälda
verksamheten på fastigheten X. Anmälan avser husbehovstäkt av 10 000 ton naturgrus.
Miljö- och byggnämnden beslutar vidare att tillåta krossning om följande försiktighetsmått följs:
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angivits i
anmälan om inte annat framgår av nedanstående beslutspunkter.
2. Krossning och sortering får endast ske helgfri måndag till fredag kl 07.00-18.00.
3. Buller från verksamheten ska begränsas så att ljudnivån utomhus vid närliggande bostäder
inte överstiger följande riktvärde:
Veckodag/tid
Ekvivalent ljudnivå
Maximal ljudnivå
Dagtid (06-18)
50 dB (A)
Kvällstid (18-22)
45 dB (A)
Sön- och helgdagar (06-18)
45 dB (A)
Natt (22-06)
40 dB (A)
55 dB (A)
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras i täta behållare, inom tätt invallat utrymme
utan avlopp. Invallningen ska rymma den största behållarens hela volym och
10 % av övrig volym. Om förvaring sker utomhus ska invallning skyddas mot nederbörd.
Föreligger frysrisk ska förvaring ske i uppvärmt utrymme. Kemiska produkter och farligt avfall
ska i övrigt hanteras på ett sådant sätt att spridning av förorening förhindras och att
obehöriga förhindras att komma i kontakt med dem.
5. Tankning och annan hantering av petroleumprodukter samt parkering av fordon och maskiner
ska ske på tät yta för att förhindra spridning av petroleumprodukter. Alternativt ska ett skydd
för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon eller maskiner.
6. Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter ska finnas tillgängligt på
arbetsplatsen.
7. Damning från krossning/sortering, upplag och transportvägar ska förebyggas och begränsas så
långt som möjligt genom vattning
Handläggningsavgift: 8 925 kronor. Faktura skickas separat.
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Ärende
Miljö- och byggnämnden mottog den 10 maj 2016 en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken av X. Anmälan avser husbehovstäkt av 10 000 ton naturgrus på fastigheten X (4 kap. 4
§ miljöprövningsförordningen (2013:251) prövningskod 10.30C). Husbehovstäkten avser enligt
anmälan uttag och användning på egen mark av materialet för byggande av skogsvägar inom
fastigheten.
En anmälan om krossning och sortering av överskottssten har också lämnats in. Anmälan avser
krossning och sortering av ca 10 000-15 000 ton överskottssten från tidigare täktverksamhet (4
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251) prövningskod 10.50C).
Till anmälan har bifogats en detaljerad karta över brytningsområdet. Brytningsområdet omfattar
ca 1 000 m2 och totalt ska ca 10 000 ton naturgrus brytas över grundvattenytan. Verksamheten
beräknas enligt anmälan pågå under perioden maj månad 2016 till och med 2021 med ett
ungefärligt årligt uttag av 2 000-3 000 ton.
Det planerade täktområdet utgörs av befintlig skogsmark samt tidigare delvis icke efterbehandlad
täkt. Avstånd från närmaste bostad är ca 500 meter. Ca 150 meter från det planerade
täktområdet ligger Djupemossen och ca 250-300 meter från verksamhetsområdet ligger Emån
som utgör Natura 2000-område och riksintresse för naturvården. Det aktuella täktområdet ligger
inom en grundvattenförekomst som bedömts ha mycket goda eller utmärkta
grundvattentillgångar.
Efter avslutad täktverksamhet avser X att efterbehandla området genom släntning och
skogsplantering.

Yttrande
Anmälningshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen i Jönköpings län för yttrande. Miljö- och
byggnämnden mottog den 9 juni 2016 ett yttrande där länsstyrelsen ställer sig tveksam till
ytterligare uttag i täkten med hänsyn till reglerna i 9 kap. 6 f §.

Motivering
Miljö- och byggnämnden kan konstatera att den aktuella täkten har genomgått en
tillståndsprövning där ansökan avslogs i miljöprövningsdelegationen. Beslutet överklagades till
Mark och miljödomstolen i Växjö (dom med målnummer M 2430-15) som gjorde samma
bedömning som miljöprövningsdelegationen.
Grundvattenförekomsten som finns där täkten planeras har stora potentiella värden för
grundvattenförsörjningen. Täktverksamhet inom denna naturgrusavlagring riskerar att medföra
att grundvattnets kvalitet försämras. Därigenom kan möjligheterna att i framtiden använda
grundvattenförekomsten som vattentäkt försvåras.
Den planerade täkten ligger i ett område som har naturvärdesklass 2 enligt grusinventeringen,
vilket innebär att området har stort värde för naturvården.
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Miljö- och byggnämnden gör med bakgrund av ovanstående bedömningen att ansökan om
husbehovstäkt ska avslås.
Miljö- och byggnämnden ser däremot inget hinder för att krossning av redan utbruten överskotts
sten sker inom ansökt intervall under förutsättning att försiktighetsmåtten i detta beslut följs.

Lagrum
Detta beslut meddelas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 6 f §.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår bland annat att en tillsynsmyndighet får meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall.
9 kap. 6 f § miljöbalken (1998:808), om en täkt av naturgrus kräver tillstånd eller anmälan enligt
detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte komma till
stånd om
1. det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt att använda ett annat material,
2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning
och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning, eller
3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö.

Upplysningar
Miljö- och byggnämnden kommer att rikta krav mot tidigare verksamhetsutövare för den
avslutade täkten på fastigheten för att genomföra en slutlig efterbehandling av denna.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr MB-2016-53

Detaljplan för Stora Snärle 2:1 med flera fastigheter
Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastigheten Stora Snärle
2:1. Med bostadsbebyggelse avses bostäder i form av friliggande villor och eller parhus.
Planområdet är beläget i Vetlanda ca 6 km söder om Vetlanda centrum. Planområdet avgränsas
av sjön Grumlan i väst. Planområdet omges av skogsmark.

Utdrag
Tekniska kontoret
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Dnr MB-2016-1557

Detaljplan för Bjälklaget 1 med flera fastigheter
Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Syftet med detaljplanen är att ändra del av fastigheten Brunnsgård 6:1 markanvändning från park
eller planteringsändamål till verksamhets- och industriändamål. Detaljplanen syftar även till att
säkerställa gång- och cykelvägen som är belägen i den norra delen av planområdet.
Planområdet ligger i östra delen av Vetlanda centralort, ca 1,2 km från Vetlanda centrumområde.
Planområdet gränsar till Hammargatan i öster och Flugebyvägen i söder

Utdrag
Tekniska kontoret
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Dnr MB-2016-1558

Detaljplan för Lättebo 1:114 med flera fastigheter
Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Vetlanda kommun har upprättat en detaljplan för Lättebo 1:114 med flera fastigheter. Syftet med
planen är att ändra nuvarande markanvändning i gällande plan, från bostads- och
handelsändamål till endast bostäder. Vidare är syftet pröva möjligheten att ändra utformningen
och placeringen av bebyggelsen inom planområdet.
Planförslaget innebär att tidigare planlagd mark ändras från bostads- och handelsändamål till
endast bostäder. Planområdet har för mycket punktprickad mark som försvårar för
fastighetsägaren/exploatören att bygga om, om en ny plan inte upprättas. Det finns inte heller
större utrymme i plan- och bygglagen att göra avvikelser från en äldre plan.
Området ligger i centrala Ekenässjön vid korsningen mellan Allégatan och Stationsgatan.
Järnvägen mellan Vetlanda och Nässjö ligger cirka 40 meter väster om planområdet.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 134

Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2016-1492

Detaljplan för Kolmilan 1
Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Detaljplanen avser att möjliggöra för bilförsäljning, verkstad och drivmedelförsäljning i norra
delen av fastigheten Kolmilan 1. Nämnda verksamheter bedöms inte vara tillåtna inom rådande
markanvändning som enbart medges för handelsändamål, vilket innebär att ny detaljplan måste
upprättas. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra anläggning av ny trafikanslutning till
området. Trafikverket upprättar parallellt en vägplan.
Detaljplanen utgör norra delen av fastighet Kolmilan 1 samt allmän gata, Kolvägen 1, i nordost och
kommunalägd skog i nordväst. I syd innefattas del av riksväg 31/47. Området utgör en del av
Nydala handelsområde och gränsar till skogsmarker i norr och Vetlanda centralort i söder.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 135

Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2016-1426

Detaljplan för Felsteget 1 och 6
Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Detaljplanen omfattar fastigheterna Felsteget 1 och 6 inom kvarteret Felsteget i centrala
Vetlanda. För att möta kommunens bostadsbehov föreslås möjlighet till ett nytt bostadshus om
fem våningar med indrag på femte våningen. Byggrätten styrs till placering längs med Kyrkogatan.
Planområdet är beläget ca 100 meter nordost om Stortorget och avgränsas av Kanalgatan i väster,
Kyrkogatan i söder och Floragatan i öster.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 136

Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2015-x

Vitesföreläggande, obligatorisk ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning:

x

Fastighetsägare:

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, organisationsnummer x, vid vite av 15 000
kronor, att se till att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende byggnad på fastigheten
Listen 24 görs, senast tre veckor efter delgivning av beslutet och lämnas in till miljö- och
byggförvaltningen.

Ärende
Fastighetsägaren har inte kommit in med besiktningsprotokoll trots påminnelse. Ärendet har
kommunicerats med fastighetsägaren den 19 maj 2016. En OVK-kontrollant har meddelat att OVK
ska ha gjorts men miljö- och byggförvaltningen har inte fått in något protokoll.

Motivering
I detta fall finns ett FT-system och FTX-system i byggnaden vilket ska kontrolleras med 3 års
intervall. Föregående besiktningsprotokoll slutade gälla den 30 januari 2016.

Lagrum
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen
(2011:338) ska fastighetsägare ansvara för att det görs funktionskontroll av fastighetens
ventilationssystem.
Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan fastighetsägaren föreläggas om inte
ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat med vite
enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 137

Sammanträdesdatum

Sida

2016-07-05

83 (86)

Dnr MB-x

Vitesföreläggande, obligatorisk ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning:

X

Fastighetsägare:

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, personnummer x, vid vite av 15 000 kronor, att
se till att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende byggnad på fastigheten X görs,
senast tre veckor efter delgivning av beslutet och lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.

Ärende
Fastighetsägaren har inte kommit in med besiktningsprotokoll trots påminnelse. Ärendet har
kommunicerats med fastighetsägaren den 30 maj 2016. Fastighetsägaren har meddelat att OVK är
beställd, men inget protokoll har kommit in.

Motivering
I detta fall finns ett S-system i byggnaden vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående
besiktningsprotokoll slutade gälla den 14 april 2016.

Lagrum
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen
(2011:338) ska fastighetsägare ansvara för att det görs funktionskontroll av fastighetens
ventilationssystem.
Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan fastighetsägaren föreläggas om inte
ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat med vite
enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 138

Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2016-268

Antagande av dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till ny dokumenthanteringsplan.
Planen ska gälla från och med den 1 augusti 2016.

Ärende
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade
och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov. (3 § arkivlagen)
Enligt arkivreglemente för Vetlanda kommun ansvarar varje myndighet för att dess arkiv vårdas i
enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. Med myndigheter avses här kommunstyrelsen och
övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig
ställning. I arkivreglementet fastslås att kommunstyrelsen är arkivmyndighet och att
kommunarkivet, är arkivmyndighetens beredande och verkställande organ. När handlingar har
levererats till kommunarkivet övergår ansvaret för arkivvård och hantering av arkivmyndigheten.
Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar
handlingarna. Planen bygger på en inventering av handlingar samt beslut om vad som ska bevaras
och vad som ska gallras. Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens
invånare insyn i vilka handlingstyper som förekommer inom kommunen.
I planen anges om handlingen ska bevaras för all framtid eller förstöras (gallras) efter angiven tid.
Handlingar som ska bevaras skrivs alltid ut på arkivbeständigt papper eller scannas in till det
digitala arkivet Comprima (bygghandlingar). När en handling ska gallras anges det efter antal år
men även begreppet vid inaktualitet förekommer. Med inaktualitet avses att handlingen ska
gallras då verksamheten inte längre behöver den.

Utdrag
Akt

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 139

Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ledamöter och ersättare får delta:
-

Just sign

Klimatkonferensen 2016 den 13 september 2016 i Jönköping på Spira,
ledamöterna anmäler sig själva.
Remisskonferens om dricksvattenutredningen, webbsändning den 24 augusti 2016,
kl. 10.00-14.30

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 140

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

Ärendelista 19 maj-18 juni, dnr MB-2016-1653-1
Delegationsbeslut 19 maj-18 juni, dnr MB-2016-1653-2
Information från förvaltningen
Information om vattenläget i kommunen
Redovisning av resultat från KM-projektet, Pernilla

Beslut från länsstyrelsen:
-

Edstorp 1:4, avslår överklagande angående bygglov vindkraftverk, dnr MB-2012-2254-58
Edstorp 1:4, avslår överklagande angående anmälan vindkraftverk, dnr MB-2012-2258-52
Magneten 23, upphäver bygglovet för container, dnr MB-2016-15-13
Näshults Prästgård 1:17, avslår överklagande, utsläpp av avloppsvatten, dnr MB-2015-1398-9
Årset 12:1, ändrar beslutet, föreläggandet flyttas fram till 16 augusti 2016, dnr MB-2015-2532-23

Överklagan av beslut sänt till länsstyrelsen:
-

Just sign

x, två överklagningar, av anmälan och bygglov för vindkraftverk, dnr MB-2015-x och MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, MB-2015-x

Utdragsbestyrkan

