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§ 129 Dnr MB-2016-x 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med den 
1 oktober 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

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

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

inventeringstillfället 
- tillstånd för en avloppsanläggning saknas. 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och 
kommunicerat förslaget till vitesbeslut och följande synpunkter har kommit in:  

Jan Lundberg uppger att han har haft en längre tids sjukdom och därmed inte klarar att ordna 
med en ny avloppsanläggning i dagsläget. Han behöver även få tid på sig för att ordna fram 
pengar så därför önskar han att få anstånd till vårkanten. 

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 1 år efter att brister konstaterats. Miljö- 
och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 april 2019 förbjuda 
utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande 
till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2019 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 § 129 

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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§ 130 Dnr MB-2011-x 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

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

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 juni 2019.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

− slamavskiljningen är otillräcklig, slam har gått vidare till fördelningsbrunnen 
− fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten över in- och utlopp 
− det finns slam långt upp på fördelningsbrunnens innervägg som visar på att brunnen har 

varit kraftigt översvämmad 
− 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-2019-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-2019-x beslutat att från och med den 1 september 2022 
förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i 
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 
september 2022 förenas förbudet med ett vite. 
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Forts § 130 

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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§ 131 Dnr MB-2020-x 

Utdömande av vite 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 
  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för fastighetsägaren 
x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då han inte redovisat mätrapporter från 
radonmätningar i enlighet med föreläggande förenat med vite § x–2020. 

Fastighetsägaren bekräftade via telefonsamtal till miljö- och byggförvaltningen den 26 maj 
2021 att han mottagit beslutet och beslutet har därmed vunnit laga kraft den 16 juni 2021. 
Beslutet har inte överklagats. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2020 förelagt fastighetsägaren vid ett vite om 
5 000 kronor att senast den 1 augusti 2021 redovisa mätrapporter för långtidsmätningar av 
radon utförda i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna skulle utföras i enlighet med 
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (Mätning av radon i bostäder, april 2013) 
under mätsäsongen 1 oktober 2020 till 30 april 2021. 

Miljö- och byggförvaltningen har den 23 juni 2021 skriftligen påmint fastighetsägaren att 
skicka in mätrapporter. Miljö- och byggförvaltningen har inte fått in några sådana rapporter. 
Den 23 september 2021 kontaktade fastighetsägaren åter miljö- och byggförvaltningen och 
meddelade att han skulle tillse att radonmätning utfördes under mätsäsongen 2021/2022. 
Miljö- och byggförvaltningen valde då att invänta de mätrapporterna. 

Den 23 juni 2022 skickade miljö- och byggförvaltningen en ny påminnelse om att redovisa 
resultat från radonmätning men några sådana rapporter har dock inte kommit in. I 
påminnelsen som skickades ut kommunicerades även utdömandet av vitet. Inget yttrande har 
kommit in.  

Motivering 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x–2020, inte har varit 
uppfyllt vid utsatt tidpunkt. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut. 
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Forts § 131 

Lagrum 
I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter. 

Enligt 33 § punkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt 
ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 
liknande störningar.  

I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § samma kapitel anges att 
ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om 
tillsynsmyndigheten begär det. 

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten 
lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
 
Bilagor 
Beslut § x–2020 
Diariekort 
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§ 132 Dnr MB-2020-x 

Utdömande av vite 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för fastighetsägaren 
x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då han inte redovisat mätrapporter från 
radonmätningar i enlighet med föreläggande förenat med vite § x–2021. 

Beslutet har vunnit laga kraft den 1 oktober 2021 och det har inte överklagats. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2021 förelagt fastighetsägaren vid ett vite om 
5 000 kronor att senast den 1 augusti 2022 redovisa mätrapporter för långtidsmätningar av 
radon utförda i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna skulle utföras i enlighet med 
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (Mätning av radon i bostäder, april 2013) 
under mätsäsongen 1 oktober 2021 till 30 april 2022. 

Miljö- och byggförvaltningen har den 23 juni 2022 skriftligen påmint fastighetsägaren att 
skicka in mätrapporter. Miljö- och byggförvaltningen har inte fått in några sådana rapporter. 

I påminnelsen som skickades ut kommunicerades även utdömandet av vitet. Inget yttrande 
har kommit in.  

Motivering 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x–2021, inte har varit 
uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 1 augusti 2022. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att 
vitet ska dömas ut. 
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Forts § 132 

Lagrum 
I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter. 

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt 
ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 
liknande störningar.  

I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § samma kapitel anges att 
ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om 
tillsynsmyndigheten begär det. 

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten 
lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
 
Bilagor 
Beslut § x–2021 
Delgivningskvitto 
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§ 133 Dnr MB-2020-x 

Föreläggande vid vite om att redovisa resultat från radonmätning 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 
  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x att: 

1. Låta utföra långtidsmätningar av radon i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna ska 
vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av 
radon i bostäder” (april 2013). 

2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2022/2023 (startar 1 oktober och slutar  
30 april). 

3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2023. På mätprotokollen ska uppgift om 
mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med. 

4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 10 000 kronor.  
      

Ärende 
Det nationella miljömålet om radon säger att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper 
inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 
2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft. 

Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § x–2020 vid vite förelagt x att redovisa 
mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har en 
ansökan om utdömande av vitet lämnats till mark- och miljödomstolen och ett nytt 
vitesföreläggande behöver meddelas för kommande mätsäsong. 

Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren, inget yttrande har kommit in. 

Motivering 
Höga radongashalter ökar risken för negativa hälsoeffekter. Därför ska fastighetsägare till 
bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till enligt strålskyddslagen (2018:396) vidta 
åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.  Referensnivån för radon 
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 
Becquerel per kubikmeter luft inomhus. Aktuell radongashalt i en bostad eller lokal mäts och 
beräknas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har, baserat på vetenskapliga grunder, utarbetat en 
metodbeskrivning med avseende på hur man bör genomföra radonmätningar för att få ett så 
rättvisande resultat som möjligt. Miljö- och byggnämnden tillämpar dessa råd vid bedömning 
av utförda radonmätningar. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 11 (29) 

Forts § 133 

Metodbeskrivningen anger bland annat att mätningar ska göras med en god spridning inom  
en fastighet och att mätning bör ske av samtliga bostäder med direkt markkontakt samt 
därutöver minst 20 procent av bostäderna i varje huskropp. Enligt metodbeskrivningen ska 
långtidsmätningar av radon genomföras om ingen tidigare mätning finns, om senaste 
mätningen är äldre än tio år eller om byggnadsåtgärder gjorts som kan påverka radonhalten. 

Mot bakgrund av ovanstående förelägger miljö- och byggnämnden x att genomföra 
radonmätningar. Detta bedöms nödvändigt för att kontrollera radongashalten i fastigheten 
samt för att nämnden ska kunna bedöma om risk för olägenhet föreligger. Mätrapporterna 
ska redovisas för nämnden. Uppgifterna bedöms som nödvändiga för tillsynen. 

Lagrum 
I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter. 

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt 
ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 
liknande störningar.  

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs 
för att lagen ska efterlevas.  

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om 
tillsynsmyndigheten begär det. 

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten 
lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 12 (29) 

Forts § 133 

Upplysningar 
När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri 
radioaktiv gas. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som i luften kan fastna på 
bland annat damm- och rökpartiklar som kan följa med vår inandningsluft ner i lungorna. Höga 
halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett riktvärde på 200 Bq/m3. 

Mer information om radon finns på www.stralsakerhetsmyndigheten.se .  

Beslutet skickas till 
x 
 
Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 
Radonmätning i flerbostadshus 
  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/


 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 13 (29) 

§ 134 Dnr MB-2020-x 

Föreläggande vid vite om att redovisa resultat från radonmätning 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x att: 

1. Låta utföra långtidsmätningar av radon i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna ska 
vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av 
radon i bostäder” (april 2013). 
 

2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2022/2023 (startar 1 oktober och slutar 30 
april). 
 

3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2023. På mätprotokollen ska uppgift om 
mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med. 
 

4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 10 000 kronor.       

Ärende 
Det nationella miljömålet om radon säger att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper 
inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 
2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft. 

Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § x–2020 samt § x–2021 vid vite förelagt 
fastighetsägaren att redovisa mätrapporter. Eftersom inga mätrapporter kommit in har viten 
begärts utdömda och ett nytt vitesföreläggande behöver meddelas för kommande mätsäsong.  

Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren, inget yttrande har kommit in. 

Motivering 
Höga radongashalter ökar risken för negativa hälsoeffekter. Därför ska fastighetsägare till 
bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till enligt strålskyddslagen (2018:396) vidta 
åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.  Referensnivån för radon 
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 
Becquerel per kubikmeter luft inomhus. Aktuell radongashalt i en bostad eller lokal mäts och 
beräknas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 14 (29) 

Forts § 134 

Strålsäkerhetsmyndigheten har, baserat på vetenskapliga grunder, utarbetat en 
metodbeskrivning med avseende på hur man bör genomföra radonmätningar för att få ett så 
rättvisande resultat som möjligt. Miljö- och byggnämnden tillämpar dessa råd vid bedömning 
av utförda radonmätningar. 

Metodbeskrivningen anger bland annat att mätningar ska göras med en god spridning inom en 
fastighet och att mätning bör ske av samtliga bostäder med direkt markkontakt samt 
därutöver minst 20 procent av bostäderna i varje huskropp. Enligt metodbeskrivningen ska 
långtidsmätningar av radon genomföras om ingen tidigare mätning finns, om senaste 
mätningen är äldre än tio år eller om byggnadsåtgärder gjorts som kan påverka radonhalten. 

Mot bakgrund av ovanstående förelägger miljö- och byggnämnden x att genomföra 
radonmätningar. Detta bedöms nödvändigt för att kontrollera radongashalten i fastigheten 
samt för att nämnden ska kunna bedöma om risk för olägenhet föreligger. Mätrapporterna 
ska redovisas för nämnden. Uppgifterna bedöms som nödvändiga för tillsynen. Eftersom 
fastighetsägaren underlåtit att följa vitesföreläggandena innan så höjs vitesbeloppet. 

Lagrum 
I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter. 

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt 
ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 
liknande störningar.  

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs 
för att lagen ska efterlevas.  

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om 
tillsynsmyndigheten begär det. 

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten 
lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 15 (29) 

Forts § 134 

Upplysningar 
När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri 
radioaktiv gas. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som i luften kan fastna på 
bland annat damm- och rökpartiklar som kan följa med vår inandningsluft ner i lungorna. Höga 
halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett riktvärde på 200 Bq/m3. 

Mer information om radon finns på www.stralsakerhetsmyndigheten.se .  

Miljö- och byggförvaltningens tillsyn är avgiftsfinansierad och vi tar därför betalt för allt arbete 
som är nödvändigt för tillsynen, t.ex. telefonsamtal, skrivelser, inspektioner och granskning av 
material. Tillsynsavgiften är beslutad av kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
x 
 
Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 
Radonmätning i flerbostadshus 
  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/


 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 16 (29) 

§ 135 Dnr MB-2022-x 

Byggsanktionsavgift, olovligt byggande 

Fastighet x  

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, personnummer x, ska betala en byggsanktionsavgift 
på 3 019 kronor. Faktura skickas separat. 

Ärende 
På befintlig sidobyggnad fanns en dörr och ett fönster och fastighetsägaren har nu satt in en 
pardörr i glas. Fastighetsägaren har själv sökt bygglov i efterhand för utvändig ändring.  

Förslag till beslut beträffande byggsanktionsavgift har kommunicerats med fastighetsägaren 
den 22 augusti 2022. Fastighetsägaren har svarat att han vet att han har gjort fel och har inga 
övriga synpunkter. 

Motivering 
Åtgärden som vidtagits är bygglovspliktig och kräver startbesked innan byggnation får 
påbörjas. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift. 

Avgiften har satts ner till hälften då fastighetsägaren själv har meddelat miljö- och 
byggnämnden om åtgärden och sökt bygglov i efterhand. 

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 11 kap. § 53a plan- och bygglagen får avgiften sättas ner till hälften eller en fjärdedel 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. 

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. 10 § 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 plan- och byggförordningen 6 037 kronor. 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 17 (29) 

Forts § 135 

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 
 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 18 (29) 

§ 136 Dnr MB-2022-1442 

Ansökan om bygglov för parkering och upplag 

Fastighet Hjälmåkra 2:1 

Sökande Vetlanda Pastorat 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för parkering och upplag på fastigheten 
Hjälmåkra 2:1. 

Avgift: 5 090 kronor. Faktura skickas separat. 

Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder. 

Ärende 
Ansökan avser anläggande av parkeringsplatser och upplag avseende materialhantering för 
kyrkogård. Den totala ytan som ska tas i anspråk är på cirka 8 000 kvadratmeter. Ytan kommer 
att delas upp i två etage med slänter eftersom marken inte är plan.  

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

Samtliga ägare till fastigheterna har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden förutom 
ägarna till fastigheterna x och x som inte lämnat något yttrande. 

Miljö- och byggnämnden tolkar de uteblivna svaren från de grannar som inte yttrat sig som att 
de inte har några synpunkter. 

Motivering 
Åtgärden ska ske inom område som saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Området 
utgörs dels av jordbruksmark dels av en gräsyta intill kyrkogården. Jordbruksmarken som ska 
tas i anspråk är väl begränsad från övrig jordbruksmark i området. Avgränsningen består av en 
väg åt norr, bebyggda tomter mot öster och söder samt kyrkogården åt väster vilket innebär 
att brukningsvärdet för marken är lågt. 

I dagsläget är parkeringsplatser och materialupplag placerade norr om vägen mellan Vetlanda 
och Sävsjö. Hastighetsbegränsningen på vägen är 70 km/h och det är skymd sikt. 

Syftet med förändringen är att besökare till kyrkan inte ska behöva passera vägen mellan 
Sävsjö och Vetlanda samt att personal inte ska behöva passera med mindre långsamtgående 
maskiner vid transport av material till och från kyrkogården. 

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det allmänna intresset av att använda marken 
för parkering och upplag är stort och att det inte bedöms försvåra brukandet av övrig 
jordbruksmark i området. 

Bedömningen är därmed att brukningsvärdet för marken på den aktuella platsen är lågt och 
att marken kan användas för annat ändamål. 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 19 (29) 

Forts § 136 

Beslutsunderlag 
MB-2022-1442 Ansökan 
MB-2022-1442 Beskrivning 
MB-2022-1442 Situationsplan 
MB-2022-1442 Sektionsritning 
MB-2022-1442 Ortofoto på området 

Lagrum 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 § §, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 § § i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser 

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen 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. 

Upplysningar 

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

Bygglovet får verkställighet fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen. Om lovet överklagas startas 
byggnadsarbetet på egen risk innan bygglovet vunnit laga kraft.  

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. 

Påbörjas åtgärden innan startbesked 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 
Vetlanda Pastorat 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 20 (29) 

§ 137 Dnr MB-2022-1547 

Ansökan om bygglov för enbostadshus och rivning av befintlig byggnad  

Fastighet Idun 12 

Sökande Adam Bergenblad 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för enbostadshus och rivningslov för 
befintlig byggnad på fastigheten Idun 12. 

Avgift: 20 350 kronor. Faktura skickas separat. 

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

Peter Kärvegård med behörighetsnummer: SC1290-12 

Ärende 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus med en bruttoarea på 172 kvadratmeter och en 
boarea på 224,2 kvadratmeter. I samband med byggnadsåtgärderna rivs befintlig byggnad. 

Berörda grannar på fastigheterna x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  

Fastighetsägarna till x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. 

Fastighetsägarna till x har lämnat synpunkter på in- och utfartsväg.  

Motivering 
Åtgärden som ska vidtas strider mot gällande detaljplan då byggrätten överskrids med 7 
kvadratmeter, vilket motsvarar 4 % utöver byggrätten, samt att den totala byggrätten enligt 
detaljplanen för både huvudbyggnad och komplementbyggnad sammanläggs till 
enbart nybyggnationen av enbostadshuset. 
 
Åtgärden avseende den överskridna byggrätten bedöms vara en sådan liten avvikelse att 
bygglov kan beviljas.  

Iordningställande av in- och utfart till fastigheten bedöms inte orsaka några väsentliga 
olägenheter.  

Byggnaden som rivs är inventerad i kommunens kulturhistoriska utredning som 
kulturhistoriskt värdefull. Den är dock i mycket dåligt skick och inget rivningsförbud föreligger i 
detaljplanen.  

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 21 (29) 

Forts § 137 

Beslutsunderlag 
MB-2022-1547 Ansökan 
MB-2022-1547 Bygglovshandlingar 

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 

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. 

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

Bygglovet får verkställighet fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen. Om lovet överklagas startas 
byggnadsarbetet på egen risk innan bygglovet vunnit laga kraft.  

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. 

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

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 
Adam Bergenblad 

Bilagor 
Kallelse till tekniskt samråd 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopia 
Sakägare   



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 22 (29) 

§ 138 Dnr MB-2020-x 

Ansökan om utdömande av vite 

Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 10 000 kronor för fastighetsägare 
x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då fastighetsägaren inte låtit sakkunnig 
funktionskontrollant utföra en funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
x enligt beslut MBN § x–2022. 

Beslutet vann laga kraft den 13 juni 2022. Beslutet har inte överklagats. 

Ärende 
Fastighetsägaren har inte låtit utföra någon funktionskontroll av ventilationssystemet trots 
påminnelser. Funktionskontrollen skulle varit utförd senast sex veckor efter delgivning av beslut MBN 
§ x–2022. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren 27 januari 2022, 14 april 2022, 29 juni 
2022 samt den 9 september 2022. Fastighetsägaren har uppgett vid flera kommuniceringar att 
ventilationssystemet ska kontrolleras omgående, men ingen funktionskontroll har utförts.   

Motivering 
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående 
besiktningsintervall slutade gälla den 16 oktober 2020.  

Lagrum 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig 
funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga 
fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §. 

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen 
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till 
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för 
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska 
ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen 

Bilagor 
Beslut MBN § x–2022 
Delgivningskvitto 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 23 (29) 

§ 139 Dnr MB-2020-x 

Ansökan om utdömande av vite 

Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 10 000 kronor för fastighetsägare 
x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då fastighetsägaren inte låtit sakkunnig 
funktionskontrollant utföra en funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
x enligt beslut MBN § x–2022. 

Beslutet vann laga kraft den 13 juni 2022. Beslutet har inte överklagats. 

Ärende 
Fastighetsägaren har inte låtit utföra någon funktionskontroll av ventilationssystemet trots 
påminnelser. Funktionskontrollen skulle varit utförd senast sex veckor efter delgivning av beslut MBN 
§ x–2022. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren 27 januari 2022, 14 april 2022, 29 juni 
2022 samt den 9 september 2022. Fastighetsägaren har uppgett vid flera kommuniceringar att 
ventilationssystemet ska kontrolleras omgående, men ingen funktionskontroll har utförts.   

Motivering 
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående 
besiktningsintervall slutade gälla den 16 oktober 2020.  

Lagrum 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig 
funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga 
fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §. 

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen 
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till 
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för 
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska 
ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen 

Bilagor 
Beslut MBN § x–2022 
Delgivningskvitto 
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§ 140 Dnr MB-2020-x 

Ansökan om utdömande av vite 

Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 10 000 kronor för fastighetsägare 
x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då fastighetsägaren inte låtit sakkunnig 
funktionskontrollant utföra en funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten 
x enligt beslut MBN § x–2022. 

Beslutet vann laga kraft den 13 juni 2022. Beslutet har inte överklagats. 

Ärende 
Fastighetsägaren har inte låtit utföra någon funktionskontroll av ventilationssystemet trots 
påminnelser. Funktionskontrollen skulle varit utförd senast sex veckor efter delgivning av beslut MBN 
§ x–2022. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren 27 januari 2022, 14 april 2022, 29 juni 
2022 samt den 9 september 2022. Fastighetsägaren har uppgett vid flera kommuniceringar att 
ventilationssystemet ska kontrolleras omgående, men ingen funktionskontroll har utförts.   

Motivering 
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående 
besiktningsintervall slutade gälla den 16 oktober 2020.  

Lagrum 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig 
funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga 
fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §. 

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen 
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till 
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för 
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska 
ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

Beslutet skickas till  
Mark- och miljödomstolen 

Bilagor 
Beslut MBN § x–2022 
Delgivningskvitto  
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§ 141 Dnr MB-2022-x 

Vitesföreläggande, OVK 

Fastighet x 

Fastighetsägare x 

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

Ärende 
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med 
fastighetsägaren den 29 juni 2022 men inget yttrande har kommit in. 

Motivering 
Byggnaden har ett FT-system vilket ska kontrolleras med 3 års intervall. Föregående 
besiktningsintervall slutade gälla den 3 mars 2022. 

Lagrum 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en 
sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden 
förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite 
enligt 37 §. 

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen 
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till 
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för 
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska 
ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

Beslutet skickas till 
x 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 
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§ 142 Dnr MB-2022-x 

Vitesföreläggande, OVK 

Fastighet x 

Fastighetsägare x 

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

Ärende 
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med 
verksamhetsutövaren den 29 juni 2022 men inget yttrande har kommit in. 

Motivering 
Byggnaden har ett FTX-system vilket ska kontrolleras med 3 års intervall. Föregående 
besiktningsintervall slutade gälla den 3 maj 2022. 

Lagrum 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en 
sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden 
förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite 
enligt 37 §. 

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen 
lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till 
byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för 
besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska 
ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

Beslutet skickas till  
x 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-09-27 27 (29) 

§ 143 Dnr MB-2022-1504 

Reviderad delegationsordning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta den revidering som föreslagits. 

Ärende 
En ny lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde ikraft den 1 augusti 2022. Här 
står bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter för 
försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske.  

Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt som inte innehåller tobak men som 
innehåller nikotin, vardagligt kallat vitt snus.  

Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer folköl, 
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Miljö- och byggnämnden har nu även fått ansvaret 
för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.  

Delegationsordningen har därmed kompletterats med denna lagstiftning. 

 

----------------------------------------- 
Beslutet skickas till 
Anställda vid miljö-och byggförvaltningen 

Bilaga 
Delegationsordning 
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§ 144 Dnr MB-2022- 

Delårsbokslut 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärende 
Budgetramen inför 2022 var oförändrat mycket låg. Resultatet för 2021 landade på ett stort 
plus, 1,7 mkr vilket inte kommer att ske i år. 

Årets resultat ser mycket sämre ut och det är högst troligt att svårigheterna att få tag i 
byggmaterial och den kostnadsökning som skett, både på material och transporter, påverkar 
byggnationen negativt även i slutet av 2022, vilket leder till färre bygglovsansökningar. 

Då två medarbetare valt att söka andra tjänster kommer det att påverka lönekostnaderna det 
sista kvartalet 2022. 

Enligt prognosen kommer det bli ett underskott på ca 680 tusen kronor. 

Beslutet skickas till 
Akt  
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§ 145 

 
Meddelanden 

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

Information för kännedom: 

- Beslut från KF 22-09-21, revidering av miljö- och byggnämndens reglemente, dnr KLF 2022/219 
- Beslut från KF 22-09-21, reviderad taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel, dnr KLF 2022/220 
- Ärendelista 19 november - 18 januari, dnr MB-2022-1856-1 
- Delegationsbeslut 19 november - 18 januari, dnr MB-2022-1856-2 
- x, mark- och miljödomstolen kallar till sammanträde och syn, dnr MB-2021-x 
 

Avslutade ärenden efter vidtagen åtgärd, avlopp 

- x 
 
Avslutade ärenden efter vidtagen åtgärd, OVK 

- x 
 
Beslut från länsstyrelsen 

-  x, avslår överklagandet, släppa ut avloppsvatten, dnr MB-2022-x 
 

Dom från mark- och miljödomstolen 

- x, mark- och miljödomstolen ger inte prövningstillstånd, utdömande av vite, dnr MB-2014-x 
- x, mark- och miljödomstolen ger inte prövningstillstånd, utdömande av vite, dnr MB-2014-x 

 

Överklagningar sända till länsstyrelsen 

- x, enskilt avlopp, dnr MB-2013-x 
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