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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl 13.30-16.10

Beslutande

Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande
Roger Eriksson (VF) ordförande
Håkan Thydén (C)
Sten Johansson (M)
Börje Andreasson (S)
Robert Selhorst (VF)
Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordföranden

Övriga deltagare

Tommy Glans (VF)

Utses att justera

Sten Johansson

Justeringens plats
och tid

Stadshuset Vetlanda 2018-04-09

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 24-41

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Roger Eriksson
Justerare

Sten Johansson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
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2018-04-10

Datum för anslagets
nedtagande

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Eva-Lott Karlsson
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Dnr MB-2018-469

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till fördjupad översiktsplan.

Ärende
Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är en fördjupning av Vetlanda kommuns
översiktsplan, antagen 2010, enligt plan- och bygglagen. Den fördjupade översiktsplanen anger
inriktning för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen inom planområdet samt hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras under en tidshorisont fram till 2040.
Planen är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunens översiktsplan, där fördjupningar
ingår, ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Det är kommunfullmäktige som beslutar om
planens antagande och aktualitet. Beslut om samråd och granskning tas av kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-489

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Ärende
Planförslaget möjliggör för exploatering av bostäder och förskola. Cirka 70 friliggande enbostadshus
och cirka 50 bostäder i grupphusbebyggelse kan uppföras. Vidare syftar detaljplanen till att bevara
natur- och kulturvärden som återfinns inom området och bevara och utveckla friluftslivet bland
annat genom tillskapande av en våtmarkspark.
Planområdet är beläget i Vetlanda tätorts norra utkant och angränsar till bostadsområdena
Himlabackarna etapp 1 och 2, Molnvägen och Fjärilsvägen.
Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger
inte.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr-2018-471

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl.
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Reservation
Roger Eriksson (VF) och Robert Selhorst (VF) reserverade sig mot beslutet med motiveringen att
planen inte tar tillräcklig hänsyn till den sammanhängande natur- och kulturmiljön i området. En
nybyggnad av en förskola kommer att kräva alltför stora ingrepp i den unika och värdefulla miljö
som binder samman kulturområdet med angränsande naturmiljöområde. Dessutom torde
byggandet innebära en kraftigt ökad kommunal investering i förhållande till att bygga på området
vid Ryningsgården, vilket flera Bäcksedabor förordat.

Ärende
Planförslaget möjliggör byggnation av en förskola med tillhörande parkering och utemiljö. Vidare
syftar detaljplanen till att säkerställa en tillfartsgata till området samt anläggande av en cykelväg.
Detaljplanen syftar även till bevarande av naturmark samt att befintlig skyddsvall upprätthålls
mellan riksväg 31 och bebyggelseområdet.
Planområdet är lokaliserat till nordöstra utkanten av stadsdelen Mossgård belägen i södra delen av
Vetlanda tätort. Angöring sker via Melavägen.
Planförslaget avviker från gällande översiktsplan. Planförslaget handläggs genom utökat förfarande.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-470

Detaljplan för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Ärende
Planförslaget möjliggör tillbyggnad av G:a vattenverket som innebär att ändamålsenliga lokaler för
fritidsgårdsverksamhet kan tillskapas. I anslutning till byggnaden kan en skateanläggning uppföras.
Planområdet är beläget i centrala Vetlanda i anslutning till Norra Esplanaden och Sjukhusparken.
Planförslaget avviker från gällande översiktsplan.
Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger
inte.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-676

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Ärende
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom området. Detaljplanen inkluderar
även delar av Vetlandabäcken och natur- och parkmark.
Planområdet ligger cirka 1 km sydost om Vetlanda centrum. Planområdet gränsar i väster till
Ringvägen och i söder av järnvägen Vetlanda-Kvillsfors.
Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger
inte.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-03

7 (32)

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 maj 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

slamavskiljningen i trekammarbrunnen är inte tillräcklig då skiljeväggen mellan första och
tredje kammaren har gått sönder
det följer med mycket slam från avloppsbrunnen till fördelningsbrunnen

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018
förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 29

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 8 september 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening sker delvis i en stenkista och delvis med direktutsläpp till ett dike
(bräddavlopp).
rötter växer in i fördelningsbrunnen som är otät
anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018
förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 30

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2012-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 augusti 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

efterföljande rening är otillräcklig då avloppsvattnet leds till en stenkista
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D 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 X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till
nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet
med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 31

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2006-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 31 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig
efterföljande rening saknas då avloppsvattnet leds till ett grävt öppet dike efter
enkammarbrunnen
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018
förenas förbudet med ett vite.

Just sign
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Forts § 32

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

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 1 november 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
volymen i trekammarbrunnen är okänd
ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet släpps direkt ut i ett öppet dike
anläggningen har hög ålder och tillstånd 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 ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018
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.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara
tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till
en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det,
exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att
avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och
minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2016-X

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 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 30 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

slamavskiljning i en tvåkammarbrunn är otillräcklig
tvåkammarbrunnen är översvämmad, det finns slam och vatten över tvåkammarbrunnens
avskiljningsväggar
volymen i tvåkammarbrunnen är okänd
den eventuella fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten ända upp till locket
och avloppsvatten rinner ut på marken
tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018
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.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara
tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till
en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det,
exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att
avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och
minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juni 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

slamavskiljningen är otillräcklig då slamavskiljaren är översvämmad ända upp till locket
typ av och volymen i slamavskiljaren är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
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.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018
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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Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning
som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten
från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara
tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till
en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det,
exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att
avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och
minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2018-497

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår Vetlanda kommunfullmäktige att ansöka hos Länsstyrelsen i
Jönköpings län om:
-

Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251)) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen av förorenade områden där
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet. Ev täkter och vindkraftsparker
som ligger över kommun- eller länsgräns undantas från ansökan om övertagande.

-

Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings
län.

-

Att nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat:
2014-05-20, Lst dnr 504-3952-2014
2010-08-10, Lst dnr 504-3944-10
2008-12-19, Lst dnr 504-9220-08

-

Att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2019 och tills vidare.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en översyn av tidigare beslut om överlåtelse av
tillsynsuppgifter för tillståndspliktiga verksamheter (kap. 7, 9 och 10 i miljöbalken) till länets
kommuner och gör bedömningen att befintliga beslut är otidsenliga och inte speglar dagens behov
av bland annat regional övervakning. Länsstyrelsen har därför bett länets kommuner att komma in
med nya ansökningar om tillsynsövertagande för de tillståndspliktiga verksamheter (befintliga och
nya branscher) som kommunen önskar ta över. Tillsynsövertagandet förutsätter att kommunerna
har kompetens och resurser för tillsynsöverlåtelsen.
Vetlanda kommun ansöker om övertagande av tillsynsuppgift avseende huvudsakligen
tillståndspliktiga täkter, sågverk, timmerlagring, plastindustri, gjuterier, ytbehandling,
verkstadsindustri, vindkraft, viss avfallshantering samt fordonsskrotare. Närmare precisering och
verksamhetskoder återfinns i bilaga 1. Vetlanda kommun bedömer att miljö- och byggnämnden har
kompetens och resurser för tillsyn av de branscher och övriga tillsynsområden som är listade i
bilaga 1. Samråd har skett med länsstyrelsen.
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Bakgrund
År 2008 gjorde Länsstyrelsen i Jönköpings län en stor översyn av den överlåtna tillsynen till länets
kommuner. I nu gällande beslut varierar övertagandet av tillsyn mellan kommunerna. Någon
kommun har tagit över nästan allt medan någon kommun inte tagit över någonting alls. I besluten
från år 2008 anges den överlåtna tillsynen per tillsynsobjekt vilket innebär att det krävs ett nytt
överlåtelsebeslut varje gång en ny verksamhet inom samma bransch tillkommer.
Länsstyrelsen har därför initierat en översyn av överlåtelsen av flera olika skäl. Tidigare ordning har
visat sig krånglig både för kommunerna och för länsstyrelsen vid tillkommande objekt.
Länsstyrelsen vill också se en mer strategisk överlåtelse där det finns en tydligare tanke bakom
vilken tillsyn som genomförs av länsstyrelsen och vad som genomförs av kommunerna.
I stora drag bygger den föreslagna fördelningen på att länsstyrelsen har tillsyn över verksamheter
med en regional påverkan, verksamheter som omfattas av EU-direktiv samt några verksamheter
inom branscher där det efterfrågas tillsynsvägledning. Kommunerna har tillsyn i huvudsak över
verksamheter med lokal miljöpåverkan.
Föra att förankra detta hos kommunerna har länsstyrelsen under hösten 2017 besökt samtliga
kommuner i länet för att diskutera en förändrad ansvarsfördelning av tillsynsuppgifterna.
Diskussionerna har varit konstruktiva och man är överens om hur tillsynsansvaret ska fördelas
mellan länsstyrelsen och kommunen för att uppnå en effektiv och rättssäker tillsyn.

Organisation
I Vetlanda kommun sker tillsynen enligt miljöbalken av miljö- och byggnämnden som är en renodlad
myndighetsnämnd utan egen verksamhet med tillsynsbehov. Nämndorganisationen strider inte
mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Nämndens organisation bedöms som
lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn, se nämndens reglemente, bilaga 2.

Resurser, behovsutredning och tillsynsplan
Miljö- och byggförvaltningen har för närvarande 7,7 heltidstjänster för tillsyn enligt miljöbalken.
Enligt behovsutredningen för 2018 så uppfyller det beräknat behov, se bilaga 3. Behovsutredningen
uppdateras varje år i samband med beslut om verksamhetsplan för kommande år. Detta
tillsammans med löpande omvärldsanalys säkerställer att tillgängliga resurser är i fas med behovet.
En verksamhetsplan för 2018 för hela nämndens arbete bifogas, bilaga 4. En mer detaljerad
verksamhetsplan avseende miljötillsyn där även tillsynen av IED-anläggningar framgår bifogas,
bilaga 5.
Tillsynsverksamheten följs upp kvartalsvis och med avstämningsmöten varje vecka för
miljöavdelningen. Dessa möten syftar till att följa upp tillsynsplaneringen, ge intern information och
ev. omfördela arbetsuppgifter vid personalfrånvaro eller hög arbetsbelastning. En sammanställning
av utförd tillsyn redovisas till nämnden två gånger per år i samband med hel- och halvårsbokslut.
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Dokumentation av tillsynen sker i verksamhetssystemet EDP Vision, där IED-anläggningar är tydligt
redovisade. Dokumentation sker också i en detaljerad verksamhetsplan på objektsnivå, med
särredovisning för IED- anläggningarna.

Kompetens
Miljö- och byggnämnden har under flera år bedrivit tillsyn på merparten av de objekt som omfattas
av denna ansökan. Gällande branschen vindkraft som tillkommer, har nämnden redan tillsyn på
liknande objekt som inte omfattas av tillståndsplikt. Nämnden har genom strategisk
personalrekrytering, utbildningar, tillsynsavgifter och en effektiv tillsynsstrategi byggt upp en
mycket god kompetens. Personalomsättningen på miljösidan har varit låg och anställningstidens
medianvärde för 9 handläggare är 10 år.
Tillståndspliktiga verksamheter är prioriterade i tillsynsplanen och erhåller normalt ett besök per år.
Nämndens erfarenhet är dock att antalet tillsynsbesök ofta blir fler beroende på ändringar i
verksamheterna, driftstörningar med mera. Anmälningsärenden som är en följd av nämndens
tillsynsverksamhet eller ändringar i de tillståndspliktiga verksamheterna, handläggs inom 6 veckor
men ofta betydligt snabbare.
Varje bransch och varje tillsynsobjekt, har en eller flera handläggare som är huvudansvariga och det
finns alltid minst en handläggare som kan ta över vid längre frånvaro eller hög arbetsbelastning, se
ansvarsfördelning bilaga 6. Omvärldsbevakning sker av samtliga handläggare där en handläggare
har en samordnande funktion. Varje handläggare har ett egenansvar att identifiera sitt
utbildningsbehov för att klara sin handläggningsuppgift och uppföljning sker bland annat vid
medarbetarsamtal.
Miljöhandläggarna i Vetlanda deltar aktivt i den regionala miljösamverkan både i arbetsgrupper och
tillsynsprojekt och begär tillsynsvägledning från länsstyrelsen och andra myndigheter vid behov.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillsynsövertagande Vetlanda kommun - branscher och verksamhetskoder
Miljö- och byggnämnden, reglemente
Miljö- och byggnämnden, behovsutredning
Miljö- och byggnämnden, verksamhetsplan 2018
Miljö- och byggförvaltningen, detaljerad verksamhetsplan
Miljö- och byggförvaltningen, ansvarsfördelning
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Dnr MB-2017-X

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 150 000 kronor för X,
organisationsnummer X, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt förbudet
förenat med vite MBN § X-2017.
Beslutet har vunnit laga kraft den 3 mars 2017 och det har inte överklagats.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har i beslut MBN § X-2017 förbjudit fastighetsägaren att hyra ut
lokaler i fastigheten X till annat ändamål än verksamhet som överensstämmer med gällande
planbestämmelser, dvs industriverksamhet.
Efter att fastighetsägaren mottagit förbudet har flera möten skett med fastighetsägaren, både på
den aktuella fastigheten och på miljö- och byggförvaltningen. Fastighetsägaren har upplysts om att
han har möjlighet att söka tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. Han har fått
ansökningsblankett och dokumentation över vilka fler handlingar som behövs inför en sådan
ansökan, bland annat brandskyddsdokumentation.
Höglandets Räddningstjänstförbund har utfärdat ett föreläggande den 12 december 2017 där det
framgår att flera punkter måste åtgärdas, såsom nödutgångar, brandtekniska avskiljningar,
brandlarm, bristfälliga elinstallationer mm. I föreläggandet står att det inte får bedrivas någon
verksamhet i lokalerna förrän påpekade brister har åtgärdats.
Trots alla möten med fastighetsägaren har han varken åtgärdat bristerna i brandskyddet eller kommit
in med en ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. Senaste besöket på fastigheten
skedde den 10 januari 2018 och då närvarade personal från Höglandets Räddningstjänstförbund, miljöoch byggförvaltningen samt fastighetsägaren. Det bedrivs fortfarande verksamhet i fastigheten såsom
föreningsverksamhet, övernattning, matlagning och vattenpipsrökning.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att
risken för olycksfall begränsas. Nuvarande användningssätt utgör en potentiell fara, främst för brand.
Miljö- och byggnämnden har förbjudit pågående verksamhet i lokalerna som de är nu.
Fastighetsägaren har givits möjlighet att söka tidsbegränsat lov om brandskyddet bedöms som
godtagbart av Höglandets Räddningstjänstförbund. Fastighetsägaren har haft drygt ett år på sig att
vidta åtgärder men inte gjort det.
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Forts § 37

Lagrum
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så
att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Enligt 11 kap 33 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket om
1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller
i närheten av byggnadsverket
Ett förbud får förenas med vite enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen.
Enligt 11 kap 38 § andra stycket gäller beslut om förbud omedelbart, om något annat inte bestäms

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Bilagor
Beslut MBN § X-2017
Föreläggande från Höglandets Räddningstjänstförbund
Foton från inspektion den 19 oktober 2017
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Dnr MB-2016-X

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet § X-2016.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 6 juni 2016 klagomål på nedskräpning vid fastigheten X.
Klagomålet gällde ett antal fordon som förvarades på och runt fastigheten.
Miljö- och byggnämnden har den 6 september 2016 beslutat att X senast till den 31 oktober 2016,
vid ett vite av 10 000 kronor, skulle ha forslat bort samtliga fordon som bedömts som uttjänta. Om
inte fordonen hade transporterats bort senast angiven datum gällde ett löpande vite på 2 000
kronor per uttjänt fordon för varje kvartal därefter som fordonen stod kvar.

Motivering
Efter att beslutet fattats har byggnaden på fastigheten brunnit ner i X. Området utanför tidigare
byggnad har städats upp och inga fordon eller annat avfall är placerat i de delar där föreläggandet
gäller.
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och
ska återtas.

Beslutet skickas till
X
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2018-X

Beslut om miljösanktionsavgift för bristande faromärkning
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift
på 5 000 kronor eftersom de har haft en kemisk produkt till försäljning som saknat faromärkning på
svenska, i sin butik i Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda gjorde ett tillsynsbesök på X i Vetlanda den 13 mars 2018,
för att kontrollera att märkningen av de kemiska produkter som finns till försäljning i butiken
uppfyller reglerna i CLP-förordningen. Tre produkter valdes ut för stickprovskontroll.
Vid besöket konstaterades att produkten ”Volkswagen Cylinder Fettspray” saknade faromärkning
på svenska. X uppgav vid tillsynsbesöket att produkten skulle direkt plockas bort från hyllan. Om
produkten ställs ut till försäljning igen ska den ha faromärkning på svenska.
Ärendet har kommunicerats med X som har återkopplat att de inte har några synpunkter på
bedömningen.
Inspektionen genomfördes enligt samma metod som i tillsynsprojektet “Tillsyn av CLP-märkning i
handeln”. Projektet organiserades av Kemikalieinspektionen 2017 och kommuner från hela landet
deltog då. Inspektionen var föranmäld och en information om de nya reglerna gällande CLPmärkningen och vad som skulle kontrolleras skickades till företaget tillsammans med föranmälan.

Motivering
Produkten ”Volkswagen Cylinder Fettspray” klassas som en farlig kemisk produkt och ska därför ha
faromärkning på svenska enligt CLP-förordningen. Faromärkningen syftar till att göra det möjligt för
konsumenter i Sverige att uppmärksamma eventuella risker och göra mer medvetna val.
Eftersom X, i egenskap av återförsäljare, hade produkten till försäljning till slutanvändare på
marknaden i Sverige och produkten saknade svensk faromärkning bedömer miljö- och
byggnämnden att X ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.
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Forts § 39

Lagrum
Bestämmelser om faromärkning på svenska finns i artikel 17.2 förordning (EG) nr 1272/2008 (CLPförordningen).
Enligt 7 kap. 2 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift med
5 000 kr betalas av den återförsäljare som säljer farliga kemiska produkter i förpackningar där farooch skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska.
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.

Beslutet skickas till
X

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

Kopia
X

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-03

29 (32)

§ 40

Överklagan av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva förbud mot
utsläpp av avloppsvatten, mål nr M X
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att överklaga mark- och miljödomstolens beslut M X, att upphäva
miljö- och byggnämndens beslut § D-2017-X.

Ärende
Mark- och miljödomstolen upphävde miljö- och byggnämndens beslut § D-2017-X angående förbud
mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten X, och återförvisade ärendet till miljö- och
byggnämnden för förnyad prövning.
Motiveringen var:
-

att det saknades indikationer på att avloppsanläggningen förorsakade skada eller
olägenheter för människors hälsa eller miljön då den brist som miljö- och byggnämnden
funnit vid inventeringen redan åtgärdats eftersom en dräneringsledning grävts ner

-

att utifrån det som framkommit i målet så är avloppsanläggningen utformad på ett sätt som
uppfyller miljöbalkens krav.

Miljö- och byggnämnden är inte enig med ovanstående bedömning.
Följande indikationer finns fortfarande på att avloppsanläggningens funktion är bristfällig:
-

Trekammarbrunnen har varit kraftigt översvämmad, det är bland annat mycket slam uppe
på inloppsröret, vilket visar på att betydande slamflykt har skett till den efterföljande
reningen med nedsatt rening som följd. Se bild 1 i bilaga. Den nedsatta reningen kan inte
förbättras av att en dräneringsledning har grävts ner efter att betydande slamflykt har
skett.

-

Slammet som finns i ett av luftningsrören är inte torrt och kan inte härleda från
översvämningen som enligt X skedde år 2008, vilket innebär att slamflykt har skett efter
detta. Se bild 2 i bilaga.

När slam har gått vidare ut i spridningsledningarna skapar detta en anaerob miljö. I
avloppsanläggningar finns mikroorganismer som är beroende av syre för att kunna ta hand om
merparten av bakterierna och organiska nedbrytningsprodukter i avloppsvattnet. När syretillförseln
försämras blir det därmed även sämre rening, vilket orsakar skada eller olägenheter för människors
hälsa eller miljön.
Avloppsanläggningar med rening i mark kan bara anläggas i områden där grundvattenytan alltid
ligger så djupt under markytan att åtminstone ett vertikalt skyddsavstånd på 1 meter mellan
spridningsytan och grundvattenytan kan upprätthållas. Detta kan vara svårt att uppnå i områden
med morän och andra finkorniga jordarter eller ytligt berg. Att en dräneringsledning har grävts ner
säkerställer inte att dessa villkor efterlevs.
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Forts § 40
Ingen utredning har skett som tyder på att avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav och det
är enligt miljöbalken verksamhetsutövaren som ska utreda detta. För den aktuella
avloppsanläggningen saknas det kännedom om:
-

om avståndet mellan spridningslagrets botten och högsta grundvattennivån är minst 1
meter

-

om avståndet mellan spridningslagrets botten och berg är minst 1 meter

-

avloppsanläggningens uppbyggnad; enligt Kjell-Egon Strandh är det en markbädd men inga
luftningsrör till eventuella uppsamlingsledningar har påvisats, huruvida det finns ett
förstärkningslager och hur tjockt det i så fall är, om det har lagts makadam runt
spridningsledningarna och hur mycket i så fall

-

jordarten

Mark- och miljödomstolen anser även att den aktuella avloppsanläggningen inte är särskilt gammal.
Enligt uppgift X anlades den år 2006 och har belastats av en permanentbostad sedan dess. Miljöoch byggnämnden anser inte att en avloppsanläggning som är 12 år gammal kan betecknas som
inte särskilt gammal. Denna anläggning har dessutom ostridigt varit kraftigt översvämmad, vilket
försämrar dess hydrauliska kapacitet, skapar en anaerob miljö och därmed nedsatt funktion, vilket
leder till att livslängden förkortas.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella avloppsanläggningen är bristfällig utifrån det
som beskrivits i ärendet och att anläggningen därmed inte uppfyller 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. Detta motiverar ett förbud att
släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas när frågor prövas om
tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser
ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet
som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda
fallet.
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Forts § 40
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.

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Bilagor
Fotodokumentation
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§ 41

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
- Ärendelista 19 februari-18 mars, dnr MB-2018-659-1
- Delegationsbeslut 19 februari-18 mars, dnr MB-2018-659-2
- Fokusområde, tillsyn av avfall från restauranger och butiker 2018-2019,
dnr MB-2018-659-4
- Fokusområde, tillsyn märkning kemiska produkter i detaljhandeln 2017,
dnr MB-2018-659-5
- Information till presidier och gruppledare om GDPR, 25 april kl. 15.00-17.30,
dnr MB-2018-659-6
Beslut från länsstyrelsen:
- X
- X
- X
- X
- X
Beslut från mark- och miljödomstolen
- X, bifaller överklagandet och återförvisar målet till MBN, utsläpp av
avloppsvatten
- X, avslår överklagandet, utsläpp av avloppsvatten
- X, avslår ansökan om utdömande av vite, OVK
- X, återförvisar ärendet, utsläpp av avloppsvatten
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