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§ 47 Dnr MB-2016-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 april 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- slam finns uppe på trekammarbrunnens avskiljningsväggar, inlopp och på T-röret vilket 
visar att trekammarbrunnen har varit översvämmad 

- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 
inventeringstillfället 

- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 förenas 
förbudet med ett vite. 
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Forts § 47 

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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§ 48 Dnr MB-2016-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 april 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- i trekammarbrunnens sista kammaren finns flytslam 
- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning 
- efterföljande rening sker i en stenkista 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 förenas 
förbudet med ett vite. 
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Forts § 48 

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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§ 49 Dnr MB-2016-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 maj 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Det finns slam över enkammarbrunnens T-rör som visar på att brunnen har varit 
översvämmad. 

- Volymen i två- och enkammarbrunnarna är okända. 
- Det står slam i luftningsrören som visar på att slam har gått ut i hela infiltrationsbädden. 
- Tillstånd för 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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 § 49 

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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lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 8 (39) 

§ 50 Dnr MB-2016-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 maj 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- volymen i trekammarbrunnen är okänd 
- efterföljande rening sker i en grusbädd/stenkista 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 förenas 
förbudet med ett vite. 
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Forts § 50 

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 överklaga 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 10 (39) 

§ 51 Dnr MB-2016-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 augusti 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar som visar på att brunnen har 
varit översvämmad 

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

inventeringstillfället 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 förenas 
förbudet med ett vite. 
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Forts § 51 

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 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 12 (39) 

§ 52 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 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 april 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Slamavskiljning i en tvåkammarbrunn är otillräckligt. 
- Efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades inte vid 

inventeringstillfället. 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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 



lS Vetlanda 

--------------

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 13 (39) 

Forts § 52 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 14 (39) 

§ 53 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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc 
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 juli 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig 
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 

inventeringstillfället 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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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Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 15 (39) 

Forts § 53 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X och X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 16 (39) 

§ 54 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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc 
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- slamavskiljningen är osäker, varken eventuella avskiljningsväggar eller utlopp kunde 
noteras 

- volymen i slamavskiljaren är okänd 
- fördelningsbrunnen är torrlagd trots hög nivå i slamavskiljaren 
- luftningsrör saknas 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 förenas 
förbudet med ett vite. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 17 (39) 

Forts § 54 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X och X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 18 (39) 

§ 55 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 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig 
- det finns slam över enkammarbrunnens in- och utlopp som visar på att brunnen har varit 

översvämmad 
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 

inventeringstillfället 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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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Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 19 (39) 

Forts § 55 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 20 (39) 

§ 56 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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc 
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 juli 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig 
- efterföljande rening sker i en stenkista 
- anläggningen har hög ålder och tillstånd för 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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 



lS Vetlanda 

--------------

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 21 (39) 

Forts § 56 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X 
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 22 (39) 

§ 57 Dnr MB-2016-X 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, id-nummer X, att 
från och med den 1 mars 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 juli 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- T-rör saknas eventuellt på trekammarbrunnens utgående ledning 
- volymen i trekammarbrunnen är okänd 
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 

inventeringstillfället 
- 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. 

Eftersom fastigheten 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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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 



lS Vetlanda 

--------------

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 23 (39) 

Forts § 57 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 24 (39) 

§ 58 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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2021 släppa ut avloppsvatten från wc 
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 september 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- slamavskiljning i en tvåkammarbrunn är otillräcklig 
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 

inventeringstillfället 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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 



lS Vetlanda 

--------------

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 25 (39) 

Forts § 58 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X och X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 26 (39) 

§ 59 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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, 
och X, personnummer X, att från och med den 1 mars 2021 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: 

- slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig 
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 

inventeringstillfället 
- 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 3 år efter att brister konstaterats. Miljö-
och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2020 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 2020 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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Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 27 (39) 

Forts § 59 

Lagrum 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om 
förelägganden eller förbud förenas med vite. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den 
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden 
för sådana åtgärder. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av 
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 

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

Beslutet skickas till 
X och X 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 28 (39) 

§ 60 Dnr MB-2016-X 

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid 
Fastighet X 

Fastighetsägare X och X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, 
att från och med den 1 januari 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X. 

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-X. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 maj 2016. 
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- slamavskiljningen i enkammarbrunnen är inte tillräcklig 
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid 

inventeringstillfället 
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas 

Miljö- och byggnämnden har tidigare förbjudit utsläpp av avloppsvatten på fastigheten från 
och med den 1 april 2020. Fastighetsägarna har nu kommit in med en begäran om förlängd 
åtgärdstid p.g.a. stora renoveringar på gården som medför att de vill ändra ordningen på hur 
de olika avloppen ska åtgärdas samt ansträngd budget. De önskar få förlängt för att kunna göra 
om avloppet på fastigheten under 2021. 

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 tre år efter att brister konstaterats. En 
avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat. 

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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Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 29 (39) 

Forts § 60 

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 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 61 Dnr MB-2019-X 

Återtagande av vitesföreläggande, OVK 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet MBN § X-2020. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har den 3 mars 2020 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att låta 
utföra en funktionskontroll av ventilationssystemet. 

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

Beslutet skickas till 
X 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 62 Dnr MB-2019-2197 

Bygglov och startbesked för fönsterbyte 

Fastighet Hackspetten 5 

Sökande Witalabostäder AB 

Beslut 
Miljö- och byggnämndens beslutar att bevilja bygglov och startbesked för fönsterbyte på 
fastigheten Hackspetten 5. Kontrollplanen som lämnades in den 2 december 2019 fastställs. 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder. Miljö- och byggnämnden 
beslutar att byggåtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. 

När byggåtgärden är färdig ska följande skickas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked 
kan utfärdas: 

- Ifylld och underskriven kontrollplan som visar att byggnadsåtgärden överensstämmer 
med inlämnade bygglovshandlingar. 

- Relationsritningar (nya ritningar) om ändringar genomförts 

Avgift: 4 230 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 
Ansökan avser byte av fönster på flerbostadshus, från byggnadens ursprungliga träfönster med 
vädringsfönsterfunktion till moderna aluminiumklädda träfönster. 

Konsulterande stadsarkitekt har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och har lämnat 
synpunkter på den föreslagna åtgärden: 

Byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden försvinner om 
träfönstren byts ut. Aluminium har inte samma levande uttryck som trä och är ett material 
som är främmande för huset. Funktionen är inte densamma (väderfönsterfunktionen) och inte 
heller öppningssättet. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har stått fast vid sin 
ansökan om bygglov för fönsterbyte, från träfönster till aluminiumklädda träfönster. Sökande 
har lämnat in ett antikvariskt utlåtande där undertecknad sakkunnig avseende kulturvärden 
gjort bedömningen att de föreslagna åtgärderna tar hänsyn till plan- och bygglagens 
varsamhetskrav vid förändring. 

Miljö- och byggnämndens bedömning framgår av beslutets motivering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 32 (39) 

Forts § 62 

Motivering 
Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan. 

Byggnaden omnämns bland annat i Vetlanda kommuns byggnadsklassificering som en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad, klass 2 av 5. Vid framtida projektering och underhåll 
rekommenderas att hänsyn särskilt visas mot byggnadens befintliga utformning, material och 
byggnadsdetaljer. 

Miljö- och byggnämnden anser att materialbytet är nödvändigt för att byggnaderna ska kunna 
användas och underhållas på ett ändamålsenligt sätt och att fönstren i allt väsentligt kommer 
att bevara sitt originalutseende. 

Lagrum 
Enligt 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ändring av en byggnad och flyttning av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 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 10 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) krävs inte en kontrollansvarig i fråga om 
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller 
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § 
plan- och byggförordningen (2011:338)). 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar enligt 9 kap. 45a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. 

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. 

Beslutet skickas till 
Witalabostäder AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 63 Dnr MB-2020-X 

Avslag till förhandsbesked för tre stycken enbostadshus 

Fastighet X 

Sökande X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre stycken 
enbostadshus på fastigheten X. 

Avgift: 5 940 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för tre stycken enbostadshus. Fastigheten, där avstyckning av 
tre tomter planeras, ligger inom strandskyddat område men enligt gällande översiktsplan är 
området utpekat som LIS- område, landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

På platsen finns fornlämningar och därför har en remiss skickats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
meddelar att det finns två gravar på platsen och att platsen ur fornlämningssynpunkt är direkt 
olämplig för byggnation. För att få bygga i området måste en ansökan göras till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen får bara ge tillstånd för ett sådant ingrepp om exploateringsintresset väsentligt 
väger över bevarandeintresset. 

Sökande har tagit del av länsstyrelsens yttrande men vidhåller sin ansökan. 

Motivering 
Då länsstyrelsen i sitt yttrande har meddelat att platsen är olämplig att bebygga och att något 
tillstånd inte sökts, kan inte miljö- och byggnämnden bevilja förhandsbesked för ansökan då 
tomterna inte kommer att kunna bebyggas. 

Lagrum 
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen. 

Enligt 2 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får endast mark som från allmän synpunkt är 
lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms utifrån bestämmelserna i 2 kap 5 
och 6 § § och omfattar bl.a. risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att ordna 
vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 

Beslutet skickas till 
X 

Bilagor 
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 64 Dnr MB-2020-402 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt skylt. 

Fastighet Stocken 18 

Sökande Hellerstedt Fastighets 2 AB 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning på 
fastigheten Stocken 18 under tiden 1 april 2020 till den 31 mars 2030. 

Avgift: 69 390 kronor. Faktura skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

Stefhan Carlsson, Gamla Eksjövägen 10, 57 137 Nässjö 

Ärende 
Ansökan avser ändrad användning från lager till padelhall. Den berörda bruttoarean är ca 1500 
kvadratmeter. 

Berörda grannar på angränsande fastigheter har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Samtliga fastighetsägare har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. 

Motivering 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger industriändamål. I den fördjupade 
översiktsplanen pekas området där byggnaden finns ut som viktig industrimark. 

Lokalen är dock belägen i utkanten av området. Det pågår också sedan lång tid tillbaka 
liknande verksamheter i samma byggnadskropp, dock utan bygglov. 

Åtgärden bedöms vara av begränsad omfattning, är förenlig med nuvarande användning i 
intilliggande lokaler och stör i övrigt inte någon annan verksamhet i området. 

Åtgärden kan ses som en användning av tillfällig karaktär och byggnaden behöver inte rivas 
eller byggas om inför en eventuell framtida avetablering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Forts § 64 

Lagrum 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) gäller följande för tidsbegränsade bygglov: 
För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32a §§ får 
ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det  och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas 
med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga femton år. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Åtgärden får inte heller påbörjas förrän fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 45a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked 
lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. 

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. 

Beslutet skickas till 
Hellerstedt Fastighets 2 AB 

Bilagor 
Kallelse till tekniskt samråd 

Kopia 
Sakägare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 65 Dnr MB-2020-X 

Miljösanktionsavgift, köldmedia 

Fastighet X 

Fastighetsägare X 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad kontrollrapport för år 2018. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 
2017 och 2018. Av kontrollrapporterna framgår att kontrollerna har utförts med rätt intervall. 
Kontrollrapporten för 2018 kom in till miljö- och byggförvaltningen den 10 februari 2020 men 
skulle ha kommit in senast den 31 mars 2019. 

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter. 

Motivering 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den 
kunskap som behövs, till exempel 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 
Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del 
av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. 
Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i 
förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128). 

Om operatören är försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en 
miljösanktionsavgift på 1 000 kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Forts § 65 

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 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 66 Dnr MB-2020-648-3 

Åtgärder med anledning av Covid- 19 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna planerade och vidtagna åtgärder. 

Ärende 
Den 23 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att rekommendera alla förvaltningar och 
bolag att skyndsamt titta på möjliga åtgärder för att underlätta för näringslivet. 

Miljö- och byggförvaltningen planerar att vidta följande åtgärder inom livsmedelstillsynen: 

- Inga livsmedelsinspektioner eller annan tillsyn kommer att göras inom äldreomsorgen. 

- De flesta restauranger har kontaktats och besökts i syfte att skapa en bra kontakt, ge stöd 
och råd om hur hygienen upprätthålls och vara bollplank vid idéer om hur försäljningen 
kan ökas genom viss förändring i verksamheten. 

- Caféer och andra hårt drabbade verksamheter kommer att behandlas på samma sätt som 
restauranger samtidigt som den vanliga tillsynen av mindre drabbade verksamheter 
fortsätter. 

- Stor respekt visas för verksamheterna tex genom att förboka, anpassa tid och omfattning 
samt fokusera kontrollen på livsmedelssäkerhet. 

- Verksamheter som hör av sig och har problem med att betala årets avgift får anstånd i sex 
månader till den 30 september. 

Miljö- och byggförvaltningen planerar att vidta följande åtgärder inom miljötillsynen: 

- Förbokning sker och om företaget inte vill ha besök pga ekonomiska svårigheter eller är 
oroliga för smitta så skjuts besöket upp till senare. 

- Prioritering sker av tillsyn som utförs utomhus som t.ex. lantbruk, täkter, mellanlagring 
mm 

- Om viss tillsyn istället kan utföras genom att begära in uppgifter kommer det att göras. 

- Verksamheter som hör av sig och har problem med att betala årets avgift får anstånd i sex 
månader till den 30 september. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens AU 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 67 

Meddelanden 

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

Information för kännedom: 

- Ärendelista 19 februari - 18 mars 
- Delegationsbeslut 19 februari - 18 mars 

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten 
- X 

Överklagningar sända till länsstyrelsen 

- X, ska ta fram förslag på provtagningsplan för kompletterande provtagning 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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