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§ 171

Ändringar i föredragningslistan
Extra ärende
Överklagan av byggsanktionsavgift, x
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§ 172

Behovsutredning för miljö- och livsmedelsverksamhet
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna behovsutredningen.

Ärende
En behovsutredning är inte en verksamhetsplan eller tillsynsplan, men utgör ett underlag.
En behovsutredning är en utredning som redovisar såväl behov av tillsyn och hur
resurserna ska tillgodoses genom avgifter eller skattemedel.
Målet har varit att göra det möjligt för länets kommuner att jämföra och skapa
förutsättningar för ett bra prioriteringsunderlag vid tillsyns- och kontrollplanering

Motivering
Miljö- och byggnämnden har ansvaret för att:
-

Göra en utredning av tillsynsbehovet

-

Ha en tillsynsplan

-

Föra register över tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn

-

Följa upp och utvärdera den verksamhet som man bedriver

-

Utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor

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

Beslutet skickas till:
Akt
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Dnr MB-2017-x

Överklagan av byggsanktionsavgift
Fastighet

x

Klagande

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att sätta ner byggsanktionsavgiften till en fjärdedel.

Ärende
Bolaget sökte rivningslov den 4 juli 2017 efter att rivning påbörjats. Miljö- och
byggnämnden meddelade startbesked i efterhand den 7 juli 2017. Miljö- och
byggnämnden beslutade den 5 september 2017, § x, att påföra x en byggsanktionsavgift
på 53 130 kronor.
X har överklagat beslutet och överklagandet har kommit in i rätt tid. Bolaget har i första
hand yrkat att byggsanktionsavgiften undanröjs och i andra hand att den sätts ner till en
fjärdedel. Som skäl för överklagandet anförs följande:
Vetlanda kommun har sålt en del av fastigheten x till den 12 juni 2017 och den ska
införlivas till fastigheten X genom en fastighetsreglering som ännu inte vunnit laga kraft.
Enbostadshuset som rivits låg ca till hälften på x och ca till hälften X.
Vetlanda kommun har låtit upprätta en rivningsplan den 4 november 2015 men x fick inte
del av den förrän i september 2017. Eftersom bolaget inte fick en kopia eller någon
information eller uppmaning om att komplettera med handlingar inför rivningen, så
förutsatte bolaget att alla åtgärder och tillstånd hade hanterats av Vetlanda kommun som
delägare i fastigheten.

Motivering
X är taxerad och lagfaren ägare till X. Enligt köpeavtal har bolaget full förfoganderätt över
byggnaden och den del av x som ingick i köpeavtalet. Det är bolaget som rivit byggnaden
och bolaget är därför den juridiska person som sanktionen har riktats mot. De
omständigheter som bolaget har åberopat ändrar inte detta faktum.
Omständigheten att Vetlanda kommun låtit upprätta en rivningsplan som inte delgivits
bolaget kan tyda på att bolaget faktiskt handlat i god tro då man antagit att även
rivningslov sökts av Vetlanda kommun. Plan- och bygglagen säger att det vid
prövningen särskilt ska beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet.
Miljö- och byggnämnden gör därför bedömningen att man ska tillämpa möjligheten att
sätta ned byggsanktionsavgiften till en fjärdedel, vilket blir 13 280 kronor.
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Forts § 173

Lagrum
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet.
Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del
av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något
annat i planen.
Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för de
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Enligt 9 kap. § 15 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut av den
som trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörjat en åtgärd innan miljö- och
byggnämnden har meddelat startbesked.
Byggsanktionsavgiften är enligt 9 kap. 15 § plan- och byggförordningen punkt 1, 53 130
kronor.
Enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts.
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara
av mindre allvarlig art.

Upplysningar
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning.
Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska
betalas även om beslutet överklagas. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift
med dubbel avgift tas ut.
--------------

Beslutet skickas till:
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-x

Yttrande till mark- och miljödomstolen om förbud att släppa ut avloppsvatten,
mål nr M x-17
Fastighet

x

Klagande

x

Yttrande
Miljö- och byggnämnden motsätter sig yrkandet om att beslut § D-2017-x, förbud att
släppa ut avloppsvatten på fastigheten x, ska upphävas.

Ärende
x uppger att han inte sökt tillstånd för inrättande av den aktuella avloppsanläggningen då
han fick besked om att detta inte krävdes vid ett byggsamråd som hölls 2006.
I protokollet från byggsamrådet nämns inget om avloppsanläggningen och ingen
miljöinspektör var närvarande vid samrådet. Det har inte upprättats något annat ärende
gällande avloppsanläggning på den aktuella fastigheten vid denna tidpunkt. Tillstånd för
den nuvarande avloppsanläggningen saknas.
x har fått den informationen i ett e-post meddelande, med byggsamrådsprotokollet
bifogat, den 13 september 2016. Byggsamrådsprotokollet bifogas även med detta
yttrande.
Enligt miljöbalken 2 kap. 1 § så ligger bevisbördan hos verksamhetsutövaren eller den
som vidtar en åtgärd. x har inte kommit in med någon dokumentation som visar att
avloppsanläggningen uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
--------------

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen

Bilaga
Byggsamrådsprotokoll
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Dnr MB-2015-x

Beslut om att återta tillstånd och förbjuda utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta tillståndet D § x-2008.
Miljö- och byggnämnden beslutar också att förbjuda x och x, att från och med den 1 november
2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning
på fastigheten x.

Ärende
Fastighetsägarna fick tillstånd för att anlägga en ny avloppsanläggning den 12 maj 2008.
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 31 augusti 2017. Det
framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas av
inspektionsrapporten, som skickades den 31 augusti 2017. Fastighetsägarna har inte
kommit in med något yttrande.
Följande brister har påpekats:
-

vattennivån i fördelningsbrunnen är hög, det står vatten i spridningsledningarna
det står vatten i luftningsröret

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

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 175
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och 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 12 september 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn
på uppskattningsvis 2 m3, T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen i
stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen
finns från år 1976. Vid inspektionen var trekammarbrunnen översvämmad av slam och inoch utlopp stod delvis under vattennivån.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.
Eftersom fastigheten har bytt ägare sedan förbudet skrevs förlängs åtgärdstiden till ett år.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp
av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 176
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-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, 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 9 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Var avloppsvattnet tar vägen efter
enkammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen. Fördelningsbrunn och
luftningsrör saknas. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.
Eftersom fastigheten har bytt ägare sedan förbudet skrevs förlängs åtgärdstiden till ett år.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp
av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 177
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-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 och x, att
från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör
finns på utgående ledning. Trekammarbrunnen är otät. Vid inventeringstillfället
konstaterades att vattennivån ligger under nivån för utloppet och inget vatten avleds via
utloppet annat än vid hög belastning då vattennivån tillfälligt höjs. Var avloppsvattnet tar
vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inventeringen. Tillstånd för
anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 178
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:
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Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 16 700 kr vardera, förbjuda x, x och x, att
från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 november 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. 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-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 179
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-2014-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, att från och med
den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 13 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en slamavskiljare av
okänd typ och storlek. T-rör finns på utgående ledning. Vid inventeringstillfället var
slamavskiljaren översvämmad av slam och eventuella avskiljningsväggar kunde därför ej
noteras. Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med okänd yta. Luftningsrör
saknas. Fördelningsbrunn med två utlopp finns. Fördelningsbrunnen har varit
översvämmad och vid inventeringstillfället var nivån i fördelningsbrunnen hög och
utloppen stod delvis under vatten vilket innebär att hela eller del av infiltrationsbädden
har satt igen. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för en trekammarbrunn samt en infiltration finns från år 2000.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 180
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
X
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Dnr MB-2014-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, att från och med
den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 22 september 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 181
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-2014-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, att från och
med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 juli 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen är
gemensam med fastigheten x och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
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-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 182
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 183

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03
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Dnr MB-2014-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, att från och med
den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. I brunnen sågs inget ytslam och nivån
var låg, trots att den betjänar en permanentbostad. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sida

2017-10-03

24 (41)

Forts § 183
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-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 och x, att
från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 september 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. 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-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 184
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-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 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 augusti 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Efterföljande rening i stenkista
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen 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-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 185

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

Beslutet skickas till:
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-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, att från och
med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 augusti 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräcklig när slam från wc ska avskiljas. Efterföljande rening i stenkista uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas och
anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud§ D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att
detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 186

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:
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Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 187

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

31 (41)

Dnr MB-2014-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, att från och med
den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 september 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av en sjunkebrunn med
två inlopp till vilken BDT- och klosettvatten avleds. Tillstånd för anläggningen 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-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 187
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-2014-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 och x, att
från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 oktober 2014.
Av inspektionsrapporten framgår att avloppsanläggningen består av två
enkammarbrunnar, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. T-rör finns på
utgående ledning i de båda brunnarna. Enligt muntlig uppgift från fastighetsägare x, leds
vattnet därefter via en rensbrunn till en infiltration på okänd storlek som anlades kring år
2000. Vid inspektionen var den utpekade rensbrunnen översvämmad och eventuella ineller utlopp stod under vatten. Enligt fastighetsägaren finns ett grenrör efter rensbrunnen
som fördelar ut vattnet i ett okänt antal infiltrationsledningar. Fördelningsbrunn och
luftningsrör saknas. 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-2015-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 två år efter att brister
konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med
den 1 september 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande
används efter den 1 september 2017 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 188

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-2017-632

Bygglov för nybyggnad av radhus
Fastighet

Venus 9

Sökande

Hans-Evert Svensson

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av radhus på
fastigheten Venus 9.
Avgift: 37 500 kronor. Faktura skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Michael Harbrecht, Floragatan 15, 574 33 Vetlanda.

Ärende
Ansökan avser nybyggnad av radhus med åtta lägenheter. Den totala bruttoarean blir ca
707 kvadratmeter. Åtgärden strider mot detaljplanen eftersom långsidan på
huvudbyggnaden hamnar cirka 1,5 meter ut på korsprickad mark som endast får bebyggas
med förråd och garagebyggnader. Maximal bruttoarea är 560 kvadratmeter för
bostadshus och 160 kvadratmeter för garage. Bruttoarean för bostadshuset är 646
kvadratmeter och ca 65 kvadratmeter för förråden. Bruttoarean för bostadshuset
överskrids men den totala bruttoarean för byggnationen underskrider maximal total
bruttoarea.
Berörda grannar på fastigheterna Lyktan 3 och 5 samt Venus 7, 10, 12, 14 och 17 har getts
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägaren till fastigheten Lyktan 3 är positiv till åtgärden. Ägaren till fastigheten Venus 10 har
lämnat synpunkter på den föreslagna åtgärden. Huvuddelen av synpunkterna handlar om
historik avseende fastighetsförsäljningen. Ägaren meddelar också att man inte tillåter
byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat följande
yttrande:
Byggnaden hamnar inte närmare fastighetsgränsen än vad detaljplanen tillåter.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de
inte har några synpunkter. Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna
framgår av beslutets motivering.
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Forts § 189
Motivering
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Huvudbyggnaden
hamnar delvis på mark som endast får bebyggas med garage och förråd, men förrådens
placering och utformning innebär att avvikelsen kan ses som liten. Breddning av
huskroppen gör att planlösningarna i lägenheterna kan utformas på ett bättre sätt och
den totala bruttoarean överskrids inte. Det finns fortfarande plats för parkering på
korsprickad mark trots att bostadshuset delvis går ut över den korsprickade marken.
Byggnaden placeras som närmast 1,19 meter från den fastighet där ägaren har
invändningar. I detaljplanen är marken punktprickad fram till en meter från tomtgräns.
Detaljplanen för fastigheten är antagen 2006 enligt plan- och bygglagen (ÄPBL). Enligt
ÄPBL gäller inte att avstånd till tomtgräns måste vara minst 4,5 meter. Regeln med minst
4,5 meter från byggnad till tomtgräns tillämpas för detaljplaner som är antagna enligt
byggnadsstadgan före 1987.
Maximal byggnadshöjd enligt detaljplanen är 4,5 meter. Det aktuella bostadshuset har en
byggnadshöjd på ca 3,5 meter. Gaveln mot aktuell grannfastighet saknar fönster.
Utformning av byggnaden bedöms inte medföra betydande påverkan för
grannfastigheten.

Lagrum
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt
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Forts § 189

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
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.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked
lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
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:
Hans-Evert Svensson

Bilagor
Kallelse till tekniskt samråd

Kopia
Sakägare
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2013-x

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet § x-2017.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 31 januari 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att
fastighetsägaren, senast den 1 september 2017, ska ha forslat bort allt avfall på den
nedskräpade platsen på fastigheten x.
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett uppföljande tillsynsbesök på platsen tillsammans
med fastighetsägaren den 12 september 2017, och kunde då konstatera att platsen var
uppstädad och avfallet hade lämnats till godkänd mottagare.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren städat upp på fastigheten i enlighet med
föreläggandet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed
har förlorat sin betydelse och ska återtas.
--------------
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§ 191

Ändra sammanträdesdatum i december
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum i december till
måndagen den 4 december.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har fått förslag från förvaltningen att byta dag för
decembersammanträdet då flera vill deltaga på en kurs som anordnas av länsstyrelsen.
--------------
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§ 192

Ändra veckodag för sammanträde och beredning för 2018
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ändra veckodag för sammanträde eller
beredning för 2018 men att ändra tid till kl 13.30.

Ärende
Det fanns ett förslag på att ändra veckodag för sammanträde och beredning för 2018.
Efter proposition mellan att ha kvar tisdagar eller att flytta till onsdagar så beslutade
majoriteten att behålla tisdagar. Tiden för sammanträdet flyttas fram till kl 13.30.
--------------
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Akt
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§ 193

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

Miljötillsynsutredningen
Fokusområde växtnäring på lantbruk, slutrapport
Fokusområde bassängbad, handlingsplan
Yttrande över ansökan om tillstånd för bortledning av grundvatten x, dnr MB-2015-x

Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 augusti - 18 september, dnr MB-2017-1730-1
Delegationsbeslut 19 augusti - 18 september, dnr MB-2017-1730-2

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
- x
Beslut från länsstyrelsen:
- x
- x
Överklagande av länsstyrelsens beslut
- x
--------------
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