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Extra ärende
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§ 104

Dnr MB-2020-2181

Yttrande i ärendet 10285-2021 och 10299-2021
Fastighet

Salvaryd 1:3

Sökande

Billyvind AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att stå fast vid besluten § 132–2021 och § 133–2021
avseende vindkraftverk på rubricerad fastighet

Ärende
§ 132–2021 Miljö- och byggnämnden beslutade att avslå ansökan om bygglov för ett
vindkraftverk på Salvaryd 1:3.
§ 133–2021 Miljö- och byggnämnden beslutade att förbjuda Billyvind AB att bedriva den
anmälda verksamheten på Salvaryd 1:3.
Länsstyrelsen har under juni månad 2022 upphävt miljö- och byggnämndens beslut och
beviljat bygglov och anmäld vindkraftsverksamhet på fastigheten Salvaryd 1:3.
Miljö- och byggnämnden står fast vid besluten.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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§ 105

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den
1 januari 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

eventuellt är trekammarbrunnen otät då nivån i trekammarbrunnen är låg
volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
anläggningen har hög ålder och tillstånd för att leda avloppsvatten från två hushåll till
anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 juni 2022
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni
2022 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 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.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet
där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten,
grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå
minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 106

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x och x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x, att från
och med den 1 juli 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 oktober 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället. Eventuell infiltration har för liten spridningsyta
anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom
fastigheten har bytt ägare förlängs åtgärdstiden.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 april 2022
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april
2022 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 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.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet
där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten,
grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå
minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till
x och x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 107

Dnr MB-2013-x

Utdömande av vite
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 15 000 kronor för x,
personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt
föreläggande förenat med vite § x–2020.
Beslutet har vunnit laga kraft den 8 september 2021 och det har inte överklagats.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har i beslut § x–2020 förelagt x att vid ett vite av 15 000 kr följa
meddelat tillstånd § D-2019-x genom att inrätta en för ändamålet godkänd slamavskiljare med
en våt volym av minst 2 m3 på fastigheten x, senast den 1 januari 2021.
Beslutet § x-2020 överklagades av fastighetsägaren till länsstyrelsen och senare mark- och
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen ändrade i dom M x-21 beslutet endast på så sätt
att åtgärden skulle vara genomförd senast inom nio månader efter att domen vunnit laga
kraft. Sista dag för överklagande av domen var den 8 september 2021, ärendet har inte
överklagats.
Ett föranmält platsbesök gjordes den 20 juni 2022 av miljö- och byggförvaltningen för att
kontrollera om en för ändamålet godkänd slamavskiljare med en våt volym av minst
2 m3 hade inrättats. x närvarade vid platsbesöket och uppgav att han inte har inrättat en
sådan slamavskiljare. Vid kontroll kunde miljö- och byggförvaltningen bekräfta att den
ombyggda brunnen med en våtvolym av 0,67 m3 fortfarande var där och användes.
Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen kommunicerat utdömandet av vitet. x uppgav
muntligt vid besöket att han inte förstått av mark- och miljödomstolens dom när åtgärden
måste vara utförd.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har konstaterat att det inte inrättats någon för ändamålet
godkänd slamavskiljare med en våt volym av minst 2 m3 inom nio månader efter att domen
vunnit laga kraft. Vitesföreläggandet har därmed inte efterföljts och därför begär miljö- och
byggnämnden att vitet döms ut.
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Forts § 107

Lagrum
I 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 14 § samma kapitel anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med
vite.
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.
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken får tillstånd meddelade med stöd av balken förenas med villkor.
Enligt HVMFS 2016:17 är utgångspunkten för bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och
tillståndsprövning att den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör grunda sig på ett
antagande om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende om det inte finns starka skäl
mot detta.

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Bilagor
Beslut § x–2020
Delgivningskvitto
Fotodokumentation
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§ 108

Dnr MB-2013-x

Föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, att vid vite av 20 000 kr, följa meddelat tillstånd
§ D-2019-x genom att inrätta en för ändamålet godkänd slamavskiljare med en våt volym av
minst 2 m3 på fastigheten x, senast den 1 november 2022.

Ärende
x meddelades den 1 oktober 2019 tillstånd att inrätta en avloppsanläggning på fastigheten x,
Enligt villkor 1 i tillståndet ska avloppsanordningen utföras i enlighet med vad som angivits i
ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar. I ansökan och i tillståndet anges att en ny
slamavskiljare av typ Tranåstanken trekammarbrunn med en våt volym av 2 m3 ska inrättas.
Kontrollplanen med tillhörande fotodokumentation inkom den 31 juli respektive den 26 juni
2020. Enligt kontrollplanen, underskriven av x, skulle en ny trekammarbrunn med en volym av
3 m3 ha inrättats. Fotodokumentationen visade däremot att den gamla enkammarbrunnen
byggts om till en trekammarbrunn.
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett föranmält platsbesök den 19 augusti 2020, där x
närvarade. Vid besöket mättes den ombyggda brunnens våtvolym till 0,67 m3. Det kunde alltså
konstateras att trekammarbrunnen på 2 m3 inte har inrättats.
Miljö- och byggnämnden har 2020-09-01 vitesförelagt fastighetsägaren om samma åtgärd.
Åtgärdstiden för det beslutet har trätt i kraft och ansökan om utdömande av vite har skickats
till mark- och miljödomstolen, då miljö- och byggförvaltningen vid platsbesök den 20 juni 2022
kunde konstatera att slamavskiljaren med våtvolym på 0,67 m3 var kvar och användes. Vid
samma platsbesök konstaterades dessutom tjockt slam i tredje kammaren, vilket indikerar att
slamavskiljningen inte är tillräcklig.
Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren.
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Forts § 108

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att den ombyggda trekammarbrunnen inte uppfyller
kraven på den brunn som skulle installeras enligt ansökan och tillstånd.
Den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör enligt Havs- och vattenmyndighetens
allmänna råd grunda sig på ett antagande om lägst fem personekvivalenter och
åretruntboende, miljö- och byggnämnden finner inga skäl att ha en annan utgångspunkt för
den bedömningen. Slamavskiljaren är därför underdimensionerad.
Miljö- och byggnämndens bedömning är att tillståndet § D-2019-x inte har följts. Eftersom det
tidigare vitesföreläggandet inte har följts i tid bedömer miljö- och byggnämnden att ett nytt
vitesföreläggande med ett nytt vitesbelopp behöver meddelas.

Lagrum
En tillsynsmyndighet får besluta om föreläggande som behövs för att beslut som meddelats
med stöd av balken ska följas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Enligt 26 kap. 14 § får ett
sådant beslut förenas med vite.
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken får tillstånd meddelade med stöd av balken förenas med villkor.
Enligt HVMFS 2016:17 är utgångspunkten för bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och
tillståndsprövning att den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör grunda sig på ett
antagande om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende om det inte finns starka skäl
mot detta.

Beslutet skickas till
x

Kopior
Delegationsbeslut § D-2019-x
Ansökan om inrättande av avloppsanordning, MB-2013-x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 109

Dnr MB-2016-x

Slutförande av talan gällande överklagande av mark- och
miljödomstolens beslut om utdömande av vite, mål M x–22
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden motsätter sig vad som angivits i överklagan med tillhörande
skrivelser och vidhåller tidigare bedömning att vitet ska dömas ut då x har överträtt förbud
§ –2020 att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende
x har överklagat beslutet om utdömande av vite som Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt beslutat, till Mark- och miljööverdomstolen. Miljö- och byggnämnden har beretts
tillfälle att slutföra talan i målet.
Miljö- och byggnämnden vill belysa att innehållet i trekammarbrunnen som x pumpar upp och
transporterar till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten x inte är renat på något
sätt då både avloppsvatten och slam transporteras. Vid de föranmälda platsbesöken har
endast en väldigt liten mängd avloppsvatten och slam funnits kvar i trekammarbrunnen. Det
har heller inte varit endast den tredje kammaren som har varit tömd utan nivån har varit lika
låg i alla tre kamrar. Det borttransporterade avloppsvattnet genomgår aldrig någon tillräcklig
rening då även den efterföljande reningen på fastigheten x är bristfällig.
Vid de uppföljande platsbesöken har det inte funnits något spindelnät under T-röret och den
så kallade slamhinnan har inte varit torkad utan det har varit en enhetlig fuktig nyans ända
upp till utloppet. Om x har valt att tömma trekammarbrunnen, olovligt, vid en lägre nivå efter
det senaste platsbesöket kan spindlar ha börjat spinna nät i trekammarbrunnen och fukten ha
börjat torka efter det.
Miljö- och byggnämnden vidhåller att det har framkommit att x har släppt ut avloppsvatten
från befintlig avloppsanordningen på fastigheten x. Av anledning till att avloppsvatten släpps
ut från en bristfällig avloppsanordning anser miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut.

Beslutet skickas till
Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sida

12 (28)

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

2022-06-28

§ 110

Dnr MB-2022-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är för sent utförd läckagekontroll av
köldmedieaggregat på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat verksamhetens kontrollrapporter för köldmedia
gällande år 2020 och 2021. Av kontrollrapporterna framgår att verksamheten inte fullgjort
sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på
fastigheten Tomaslunden 1 genomfördes den 3 september 2020 och den 14 februari 2022.
Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inkommit frågor kring miljösanktionsavgiften
men inte några synpunkter.

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

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1
och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade
växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska
miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av
läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.
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Forts § 110

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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§ 111

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, fastighetsunderhåll
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vid vite att förelägga fastighetsägaren x med
organisationsnummer x, att senast sex månader efter delgivning ha utfört följande åtgärder:
1. Lägenhet 1102 – åtgärda (renovera alternativt byta) fönsterbåge och glas samt
åtgärda tröskel och eventuella följdskador. Vitesbelopp: 10 000 kronor
2. Byte av samtliga fönster på fasad mot x. Vitesbelopp: 80 000 kronor
3. Åtgärda takfot mot x samt andra skadade delar av takfot och vindskivor. Vitesbelopp
10 000 kronor
4. Åtgärda balkong på nedre plan tillhörande lägenhet nr. 1001 enligt åtgärdsplan.
Vitesbelopp 20 000 kronor
5. Åtgärda trasigt trappräcke i trapphus. Vitesbelopp 5 000 kronor
6. Inkomma med skriftligt besiktningsutlåtande avseende hållfastheten i trappor i
trapphus samt åtgärda sprickor och eventuella andra säkerhetsrisker. Vitesbelopp
100 000 kronor

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 20 september 2021 fått in klagomål om att det är svårt att få
tag på hyresvärden, det är kallt och rått i lägenheterna, det är mögel i fönster och
balkongdörrar, flera fönster går inte att öppna, taket är dåligt och en balkong har givit efter.
x inkom med handlingsplan den 4 oktober om att byta perspektivfönster på framsidan samt
renovering av takfoten på framsidan mot x under år 2022. Detta skulle vara i
överenskommelse med hyresgästerna.
Efter kontakt med de klagande gjorde miljö- och byggförvaltningen ett tillsynsbesök på
fastigheten den 13 oktober 2021 och konstaterar att det finns brister på fastigheten.
Fönster på framsidan är i dåligt skick, svåra att hantera och takfoten är rötskadad. En balkong
på nedre plan, lägenhetsnummer 1001, lutar något, sviktar när man går på den och har skador
utmed kanterna. Balkongdörr på andra plan, lägenhetsnummer 1102, har fukt/rötskada i
tröskel och har svartmögel mellan glasen. Fönster bredvid balkongdörr saknar kitt i nederkant,
är fuktskadat och har svartmögel mellan glasen samt trasigt glas. Under denna balkong finns
även fuktskador på väggen. Trappan i trappuppgången har flera sprickor och trappräcket är
trasigt och lagat med tejp. Utöver detta finns underhållsbehov när det gäller fönster, portar
och dörr i källarplan.
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x inkom med åtgärdsplan den 3 januari 2022 enligt delegationsbeslut § D-2021-x.
Åtgärdsplanen beskriver åtgärder med fönster, takfot, vindskivor och balkong som planeras
att utföras under säsong 2022. Åtgärdsplanen beskriver även undersökning av mögel i
lägenheter. Ingen lägenhet har problem med mögel mer än svartmögel i fönstren i vissa
lägenheter. Svartmöglet är dock lätt att ta bort vid normal tvätt. Trappan är undersökt men
något utlåtande efter besiktning har inte inkommit. Även denna ska åtgärdas under år 2022.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och plan- och
bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan
förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten. Vid
fortsatt brist på underhåll kan miljö- och byggnämnden bedöma att byggnaden utgör en
allvarlig risk för människors säkerhet och meddela förbud för fortsatt användning.
Byggnaden ska även vara säker ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Lagrum
I 9 kap 9 § miljöbalken (1998:808) anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats
med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel för beslut om förelägganden eller
förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa.
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag på förbättrande åtgärder om
tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten
lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak
bevaras.
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Forts § 111
Enligt 11 kap. 18 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om det brister i underhållet av
ett byggnadsverk, uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Den
sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § punkt 2 plan- och bygglagen.
Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare,
som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta
åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

Beslutet skickas till
x
Klagande

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 112

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 5 000
kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x
senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 31 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att ombesiktning ska ske
snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett FTX-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Ombesiktning ska
ske inom föreskriven intervall. Föregående besiktningsintervall slutade gälla den 23 oktober
2021.

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 113

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra en
funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter
delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 31 mars 2022 men inget yttrande har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående kontroller
har varit försenade. Föregående besiktningsintervall slutade gälla den 22 december 2021.

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 114

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000
kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x
senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 5 april 2022 men inget yttrande har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående
besiktningsintervall slutade gälla den 9 februari 2022.

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 115

Dnr MB-2019-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 15 000
kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på x senast sex veckor
efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 27 januari 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska
utföras snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering
Byggnaden har flera FT-system vilka ska kontrolleras med 3–6 års intervall. Föregående
besiktningsintervall slutade gälla den 2 januari 2020.

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 116

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000
kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x
senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 29 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras
snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående
besiktningsintervall slutade gälla den 2 december 2021.

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 117

Dnr MB-2022-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000
kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x
senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 29 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras
snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående
besiktningsintervall slutade gälla den 2 december 2021.

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 118

Dnr MB-2022-x

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000
kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x
senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med
fastighetsägaren den 29 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras
snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående
besiktningsintervall slutade gälla den 2 december 2021.

Lagrum
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en
sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden
förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite
enligt 37 §.
Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska
ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.
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Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 119

Dnr MB-2022-x

Ansökan om bygglov för ändring av lägenhet
Fastighet

x

Sökande

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå bygglov för ändring av lägenhet på fastigheten x.
Avgift: 11 850 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Ansökan avser ändring av befintlig etagelägenhet till två etagelägenheter med bruttoareorna
107,2 respektive 114,6 kvadratmeter.
Miljö- och byggnämnden har gjort bedömningen att de nya lägenheterna ska vara tillgängliga
och begärt in ett sakkunnighetsutlåtande för tillgänglighet.
Sökande har skickat in ett yttrande där man motiverar varför lov ska ges trots att
tillgänglighetskravet inte uppfylls.

Motivering
Detaljplanen tillåter endast bostad på tre plan. Befintlig 7-rumslägenhet omfattar plan 3 och 4.
Eftersom åtgärden innebär att det bildas två lägenheter av en, bedöms det att nuvarande krav
på tillgänglighet ska uppfyllas likväl som krav för till exempel brandsäkerhet och ventilation.
Det medför att alla erforderliga funktioner ska finnas på plan 3.
Sakkunnighetsutlåtandet visar att tillgängligheten inte uppfylls, eftersom det helt saknas plats
för daglig samvaro i entréplan lägenhet 2.
Det finns inte heller något avskilt rum eller avskiljbar del av rum, för daglig samvaro i lägenhet 1.

Beslutsunderlag
Planritning MB-2022-x
Ritning balkong MB-2022x
Tillgänglighetsutlåtande från certifierad sakkunnig MB-2022-x
Yttrande från sökande MB-2022-x
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Forts § 119

Lagrum
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden
med detaljplan bifallas om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser...
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen
Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen ska en byggnad
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Enligt 8 kap. 2 § plan- och bygglagen ska, om inte annat följer av detta kapitel eller av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §, kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande
och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
Enligt 3 kap. 22 § c) Boverkets Byggregler ska bostäder inredas och utrustas med rum eller
avskiljbar del av rum för daglig samvaro.

Upplysningar
Miljö- och byggnämnden är i grunden positiva till att skapa attraktiva centrala bostäder i
Vetlanda och uppmuntrar sökande att fortsätta arbetet med att hitta en godtagbar lösning för
den aktuella lägenheten.
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§ 120

Dnr MB-2022-1268

Tobaksfria nikotinprodukter
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
-

miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillsyn enligt lagen (2022:XXX) om tobaksfria
nikotinprodukter

-

anta upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med försäljning
av folköl, tobaksvaror och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa
receptfria läkemedel

Bakgrund och ärendebeskrivning
En ny lag (2022:XXX) om tobaksfria nikotinprodukter träder ikraft den 1 augusti 2022. Här står
bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter för
försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske.
Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt som inte innehåller tobak men som
innehåller nikotin, vardagligt kallat vitt snus.

Förvaltningens ståndpunkt
Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer folköl,
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Det vore naturligt att miljö- och byggnämnden
även bör ansvara för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

Ekonomi/finansiering
För att täcka kostnaderna för tillsynen krävs en taxa. För den tidigare tillsynen inom
detaljhandeln finns en taxa från 19 juni 2019, § 113. Bifogat finns ett nytt förslag till taxa,
baserat på tidigare, där även tobaksfria nikotinprodukter finns med. För att göra taxan
transparant för företagen baseras taxan på timavgift. Timavgiften för 2022 är
1 075 kronor. I taxan föreslås en årlig uppräkning med ett prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) och att beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor. Har man flera varuslag som kan
kontrolleras samtidigt blir avgiften per varuslag lägre.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bilagor
Miljö- och byggnämndens reviderade reglemente
Förslag till reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll av detaljhandel
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§ 121

Meddelanden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 maj - 18 juni, dnr MB-2022-1313-1
Delegationsbeslut 19 maj - 18 juni, dnr MB-2022-1313-2
x, utdömande av vite, avloppsanläggning, dnr MB-2014-x

Avslutande av ärende efter vidtagen åtgärd, avlopp
-

x

Avslutande av ärende efter vidtagen åtgärd, ovk
-

x

Överklagningar sända till länsstyrelsen
-

x, bygglov för fritidshus, dnr Mn-2022-x
x, förbud att släppa ut avloppsvatten, dnr MB-2022-x

Överklagningar sända till förvaltningsrätten
-

x, sanktionsavgift för livsmedel, dnr MB-2022-x
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