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Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 89 Dnr MB-2021-x 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  
Fastighet  x 

Fastighetsägare   x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda 
inte informerats innan installation av köldmedieaggregaten LK01 innehållandes 16,08 ton 
koldioxidekvivalenter och LK 02 innehållandes 9,40 ton koldioxidekvivalenter. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande 2020. 
Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin informationsplikt innan 
installation av köldmedieaggregat.  

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

Motivering 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den 
kunskap som behövs, till exempel att information ska ges till tillsynsmyndigheten innan 
installation av köldmedieaggregat innehållandes 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften 
har inte kommit fram. 

Lagrum 
Den operatör som avser att installera en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton 
koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering informera 
tillsynsmyndigheten om detta enligt § 14 i förordningen om fluorerade växthusgaser.  
 
Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska 
miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på information innan 
installation av aggregat innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer (operatören). 
Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Forts § 89 

Upplysningar 
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 
Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 
verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift 
med dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 
x 

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

Kopior 
Kammarkollegiet  
Naturvårdsverket 
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§ 90 Dnr MB-2021-x 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  
Fastighet x 

Fastighetsägare x  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda inte 
informerats innan installation av köldmedieaggregat KA4 innehållandes 16,08 ton 
koldioxidekvivalenter. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande 2020. 
Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin informationsplikt innan 
installation av köldmedieaggregat.  

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

Motivering 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den 
kunskap som behövs, till exempel att information ska ges till tillsynsmyndigheten innan 
installation av köldmedieaggregat innehållandes 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften 
har inte kommit fram. 

Lagrum 
Den operatör som avser att installera en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton 
koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering informera 
tillsynsmyndigheten om detta enligt § 14 i förordningen om fluorerade växthusgaser. 
 
Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska 
miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på information innan 
installation av aggregat innehållandes över 14 ton koldioxidekvivalenter (operatören). 
Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 
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Forts § 90 

Upplysningar 
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 
Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 
verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift 
med dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 
x 

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

Kopior 
Kammarkollegiet  
Naturvårdsverket 
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§ 91 Dnr MB-2021-x 

Miljösanktionsavgift, köldmedia  
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar x, med organisationsnummer x, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad kontrollrapport för år 2020. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 
2020. Kontrollrapporterna inkom 9 april 2021 vilket är efter föreskriven tid som var 31 mars 
2021. 

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

Motivering 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den 
kunskap som behövs, till exempel att rapport från läckagekontroll av köldmedieanläggningar 
ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter att kontrollen utförts. 
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften 
har inte kommit fram. 

Lagrum 
Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del 
av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. 
Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i 
förordningen om fluorerade växthusgaser. 

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska 
miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav. Om operatören är 
försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljösanktionsavgift på 1 000 
kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen om miljösanktionsavgifter.  

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken. 
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Forts § 91 

Upplysningar 
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 
Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet 
verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift 
med dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 
x 

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

Kopior 
Kammarkollegiet  
Naturvårdsverket  
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§ 92 Dnr MB-2021-x 

Föreläggande vid vite att forsla bort fordon och färgburkar 
Fastighet x 

Fordonsägare x 

  
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 3 000 kronor, att förelägga x att forsla bort 
lastbilen med registreringsnummer x samt färgburkarna på dess flak, senast 1 månad efter att 
de tagit del av detta beslut. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har fått in ett klagomål på att det står ett övergivet fordon på 
fastigheten x.  

Ett platsbesök gjordes den 23 juni 2021 och det konstaterades att det finns en gammal lastbil 
med registringsnummer x som x står som ägare till. Lastbilen har varit avställd sedan 2016 och 
i kombination med dess skick bedöms den vara en skrotbil. På flaket finns en stor mängd med 
färgburkar varav en del inte är tomma. Vid ett uppföljande besök den 10 augusti 2021 stod 
lastbilen, med burkarna på flaket, fortfarande kvar.  

Ärendet är kommunicerat i skrivelse MB-2021-x. Det har inte kommit in några synpunkter.  

Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att lastbilen samt burkarna på dess flak är ett farligt avfall 
som x inte har omhändertagit korrekt trots att de har blivit informerade om gällande 
lagstiftning. Det är därmed befogat att med vite förelägga x att forsla bort lastbilen, och 
burkarna på flaket, som står övergiven på fastigheten x. 

Lagrum 
Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen 
får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.  

I 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

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. 
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Forts § 92 

Upplysningar 
Fordon som förvaras måste ställas upp på ett säkert sätt. Kan ett fordon klassas som uttjänt 
eller som skrot, räknas den som farligt avfall. Detta innebär att fordonet måste förvaras under 
tak och på en tät platta (garage) så att olja, bensin och andra vätskor inte kan förorena 
marken. Ett fordon kan bedömas vara uttjänt när det till exempel är i ett sådant skick att det 
inte är lämpligt att reparera, det har varit avregistrerat under en längre tid, 
identifikationsnummer saknas eller bedöms vara en miljörisk. 

Beslutet skickas till 
x 

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Information om hur beslutet kan överklagas 
Fotografier tagna den 23 juni 2018 
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§ 93 Dnr MB-2020-x 

Utdömande av vite 
Fastighet x 

Verksamhetsutövare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för 
verksamhetsutövare x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då han inte har 
skickat in en kopia på kontrollrapport från nyligen utförd kontroll av cistern med 
tillverkningsnummer x till miljö- och byggnämnden, i enlighet med föreläggande förenat med 
vite § x–2021. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2021 förelagt x vid ett vite om 5 000 kr att 
senast 3 månader efter att han har tagit del av beslutet skicka in en kopia på kontrollrapport 
från nyligen utförd kontroll av cistern med tillverkningsnummer x till miljö- och byggnämnden. 
x skrev på delgivningskvittot den 11 maj 2021 och har inte överklagat beslutet.  

Miljö- och byggnämnden har inte tagit emot någon kontrollrapport från x. 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x–2021, inte har varit 
uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 11 augusti 2021 då miljö- och byggnämnden inte har tagit 
emot en kopia på utförd kontroll av den aktuella cisternen. Därför ansöker miljö- och 
byggnämnden att vitet ska dömas ut. 
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Forts § 93 

Lagrum 
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. 

I 3 kapitlet 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) framgår att kopia på utförda 
kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten är den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, vilket i detta fall är miljö- och byggnämnden.   

Enligt 5 kapitlet 9 § i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner 
med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) ska S-cisterner större än 1 
m³ och med inre korrosionsskydd och utvändig målning kontrolleras minst vart tolfte år. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen 

Bilagor 
Beslut § x–2021 
Delgivningskvitto 
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§ 94 Dnr MB-2019-x 

Återtagande av föreläggande vid vite att förhindra avrinning och läckage 
från gödselplatta 

Fastighet  x 

Verksamhetsutövare x  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta vitesföreläggandet § 2021–x att vidta åtgärder så 
att avrinning eller läckage från gödselplattan på fastigheten x inte sker till omgivningen. 

Ärende 
Vid tillsynsbesök av lantbruksverksamheten uppmärksammade miljö- och byggförvaltningen 
att betydande läckage skedde från gödselplattan. Miljö- och byggnämnden förelade x vid vite 
att vidta åtgärder så avrinning eller läckage från gödselplattan på fastigheten x inte sker till 
omgivningen. 

Efter att beslutet fattats har x vidtagit åtgärder så stallgödsel kan förvaras på gödselplattan 
utan att avrinning eller läckage sker. Miljö- och byggförvaltningen har varit på plats och 
kontrollerat denna uppgift. 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden har konstaterat att det inte längre finns någon uppenbar risk för att 
avrinning eller läckage från gödselplattan kommer att ske. Vitesföreläggandet har därmed 
förlorat sin betydelse och ska återtas. 

Beslutet skickas till 
x 
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§ 95 Dnr MB-2015-x 

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att x, personnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift 
på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att 
ett sådant tillstånd krävs.  

Ärende 
Den 15 juni 2021 gjorde miljö- och byggförvaltningen ett besök på fastigheten då x hade 
lämnat in en ansökan om tillstånd att inrätta en ny avloppsanordning. Det kunde då 
konstateras att en avloppsanordning nyligen inrättats då ett minireningsverk och en skärande 
pump med tillhörande ledningar precis hade grävts ner. Närvarade vid besöket gjorde x samt 
gräventreprenören.  

Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med x som har framfört att inga ledningar är 
sammankopplade och att inget av den anordning som han sökte tillstånd för har använts 
innan besöket. Vid besöket släppte han fortfarande avloppsvattnet till den gammal 
anläggningen och han har absolut inte inrättat en avloppsanläggning. 

Motivering 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den 
kunskap som behövs, t.ex. att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning. 
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften 
har inte kommit fram. 

Att dra nya avloppsledningar samt gräva ner en pumpbrunn och ett minireningsverk är att 
betrakta som att en ny anläggning inrättas och därmed krävs tillstånd innan åtgärderna vidtas.  

Lagrum 
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd 
för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och 
byggnämnden.  

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en 
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor. 

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ 
miljöbalken. 
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Upplysningar 
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska 
ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som 
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift 
med dubbel avgift tas ut. 

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslutet skickas till 
x 

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

Kopior 
Kammarkollegiet 
Naturvårdsverket 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 96 Dnr MB-2016-x 

Utdömande av vite 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 25 000 kronor för fastighetsägaren 
x, personnummer x hos mark- och miljödomstolen då han låter släppa ut avloppsvatten från 
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2020 förbjudit x vid ett vite om 25 000 kr att 
från och med den 1 november 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt 
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x. Avloppsanordningen konstaterades 
bristfällig efter utförd inventering den 5 oktober 2016, då det inte gick att avgöra var 
avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen eftersom fördelningsbrunn och 
luftningsrör saknas. Uppföljande platsbesök har utförts av miljö- och byggförvaltningen vid tre 
tillfällen efter att åtgärdstiden har löpt ut. x har närvarat både vid inventeringen samt vid de 
tre uppföljande platsbesöken.  

Det första platsbesöket gjordes den 25 januari 2021. X uppgav vid besöket att han för tillfället 
lagar mat, tvättar samt bara använder vatten och avlopp i sitt hus på fastigheten x. Vid 
besöket konstaterades det att nivån i trekammarbrunnen var låg och inget synligt slam fanns i 
brunnen. Inget avloppsvatten rann ut från brunnens utlopp. Vid det andra platsbesöket den 
20 maj 2021 konstaterades det att nivån i trekammarbrunnen fortfarande var låg och inget 
synligt slam fanns i brunnen samt att inget avloppsvatten rann ut från brunnen. 
Trekammarbrunnen var dock fuktig invändig ända upp till utloppet.  

Vid det tredje platsbesöket den 19 augusti 2021 rann det in en betydande mängd 
avloppsvatten i trekammarbrunnen, det fanns skum i första kammaren samt ytslam i både 
första och andra kammaren. Nivån i brunnen var låg men den var fuktig invändigt ända upp till 
brunnens utloppsrör, trots en varm sommar. Mängden slam var så pass riklig att nivån i 
brunnen var orimligt låg i förhållande till slammängden. Dessa iakttagelser indikerar att nivån i 
trekammarbrunnen emellanåt blir så pass hög att utsläpp sker från den, men att brunnen 
regelbundet helt tömts på något sätt. Vid detta platsbesök uppgav x att han ibland lagar mat i 
huset samt spolar lite i kranen. Han är i huset till och från under dagarna. Vidare uppgav han 
att han har låtit kommunens renhållare tömma trekammarbrunnen vid ett par tillfällen innan 
vattennivån når ända upp till utloppet. Vid kontakt med kommunens renhållare den 16 
augusti 2021 uppgav de dock att trekammarbrunnen inte har tömts under 2021. Den senaste 
tömningen som de har gjort var den 22 december 2020 då trekammarbrunnen tömdes helt. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 16 (49) 

Forts § 96 

x är skriven på fastigheten och sophämtning sker av kommunens renhållare.  

Tillstånd att inrätta en ny avloppsanordning på fastigheten beviljades den 30 september 2020. 
Inrättandet av den nya anordningen har inte påbörjats trots att x uppgav i en skrivelse den 24 
februari 2021 att han hade för avsikt att låta arbetet bli utfört under maj månad 2021.  

Miljö- och byggförvaltningen har kommunicerat utdömandet av vitet skriftligen och muntligt 
med x. Inget yttrande har kommit in. 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2020 beslutat att från och med den 1 november 
2020 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden 
är rimlig i förhållande till nyttan. Det har konstaterats att avloppsanordningen inte är åtgärdad 
men att den används, vilket baseras på att x är skriven på fastigheten och enligt egna 
uppgifter använder han bostadshuset samt belastar avloppsanordningen. Utsläpp av 
avloppsvatten sker till trekammarbrunnen och den är fuktig ända upp till utloppet trots att 
nivån vid platsbesöket var låg.  

x har haft rimlig tid att planera och utföra de åtgärder som krävs för att anordningen ska 
uppnå tillräcklig reningsgrad. Länsstyrelsen har uttryckt samma åsikt vid prövning av 
överklagan av förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Eftersom avloppsanordningen används 
efter den 1 november 2020 begär miljö- och byggnämnden att vitet döms ut. 

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. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 17 (49) 

Forts § 96 

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 
Mark- och miljödomstolen 

Bilagor 
Beslut § x–2020 
Delgivningskvitto 
Fotodokumentation i trekammarbrunn från inventering och platsbesök 
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Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 18 (49) 

§ 97 Dnr MB-2016-x 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 
1 mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

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

- infiltrationen har för liten spridningsyta 
- luftningsrör saknas 
- anläggningen har hög ålder 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen kommunicerat förslaget till nytt vitesbeslut med 
fastighetsägaren, men några synpunkter har inte kommit in.  

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning, men den har 
ännu inte utförts. 

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 i vitesförbud § x–2020 beslutat att från och med den 1 november 
2020 vid vite 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 november 2020 har vitet för det förbudet begärts utdömt och ett nytt vitesförbud behöver 
meddelas. 
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Forts § 97 

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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Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 98 Dnr MB-2016-x 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 
mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 september 2014 samt 
den 10 oktober 2018.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver 
vidtas: 

- Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn på 6 m3, vilket är 
underdimensionerat för 4 hushåll 

- Efterföljande rening är bristfällig och eventuellt sker den efterföljande reningen i en 
infiltration med 2 spridningsledningar vilket är underdimensionerat för 4 hushåll 

- Anläggningen har hög ålder 

Miljö- och byggnämnden har tidigare i beslut § x 2018 förbjudit utsläpp av avloppsvatten från 
och med den 1 april 2020. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen och senare 
mark- och miljödomstolen. Överinstansen förlängde åtgärdstiden till den 7 augusti 2021 men 
avslog överklagandet i övrigt. 

Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen kommunicerat förslaget till vitesbeslut. 

Motivering 
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den 
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Mark- 
och miljödomstolen har i dom M x–19 beslutat att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska 
börja gälla 18 månader efter förbudet vunnit laga kraft vilket innebär den 7 augusti 2021. 
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 7 augusti 2021 förenas förbudet 
med ett vite. Miljö- och byggnämnden har gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i 
förhållande till nyttan. 
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Forts § 98 

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

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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§ 99 Dnr MB-2015-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 
mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 oktober 2015.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- Vid inspektionen var det låg nivå i trekammarbrunnen och eventuellt är 
trekammarbrunnen otät. Väggarna i trekammarbrunnen ser ut att ha vittrat något och 
i andra kammaren satt en pinne med okänd funktion.  

- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal 
skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen finns från år 1983. Anordningen har hög 
ålder. 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och 
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den 
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. 
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 
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 juli 
2021 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 § 99 

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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§ 100 Dnr MB-2015-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 
mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 oktober 2015.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har 
påvisats. Tillstånd för avloppsanordningen saknas. 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och 
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den 
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. 
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 
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 juli 
2021 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 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 25 (49) 

Forts § 100 

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 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 26 (49) 

§ 101 Dnr MB-2015-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 
mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 oktober 2015.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning.   
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal 

skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen finns från år 1977. Anordningen har hög 
ålder. 

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och 
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. 

Motivering 
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den 
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. 
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 
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 juli 
2021 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 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 27 (49) 

Forts § 101 

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 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 28 (49) 

§ 102 Dnr MB-2015-x 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x att från 
och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten x. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 juni 2015.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal 
skyddsnivå.  

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och 
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom 
fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden. 

Motivering 
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den 
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. 
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 
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 juli 
2021 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 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 29 (49) 

Forts § 102 

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till 
x och x 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 30 (49) 

§ 103 Dnr MB-2013-x 

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid 
Fastighet x 

Fastighetsägare x 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 
september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten x. 

Detta beslut upphäver tidigare beslut § x–2020. 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 maj 2013.  
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes: 

- Den efterföljande reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal 
skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder. 

Miljö- och byggnämnden har tidigare förbjudit den förre fastighetsägaren att släppa ut 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning från och med den 1 januari 2020. Därefter har 
nuvarande fastighetsägare meddelats ett förbud vid vite att från och med den 1 september 
2021 släppa ut avloppsvatten. 

x har kommit in med en begäran om ett års förlängd åtgärdstid. Huset är ett fritidsboende 
som används sporadiskt, fastighetsägaren anger flera anledningar varför förlängd åtgärdstid 
behövs. 

Motivering 
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av 
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till 
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. 

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den 
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. 
Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2020 beslutat att från och med den 1 september 
2021 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden 
är rimlig i förhållande till nyttan. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid 
är rimlig med de förklaringar som fastighetsägaren har lämnat. 

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



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 31 (49) 

Forts § 103 

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 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 32 (49) 

§ 104 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. 

Beslutet har vunnit laga kraft den 6 januari 2021 och det har inte överklagats. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2020 förelagt x vid ett vite om 5 000 kronor att 
senast den 1 augusti 2021 redovisa mätrapporter för långtidsmätningar av radon utförda i 
flerfamiljshus 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 inte 
fått in några sådana rapporter. 

Miljö- och byggförvaltningen har den 23 juni 2021 skriftligen påmint fastighetsägaren att 
skicka in mätrapporter och samtidigt kommunicerat utdömandet av vitet. x har lämnat ett 
yttrande där han meddelar att han missat tiden då mätning skulle utföras och kommer att 
göra mätningarna i oktober 2021. 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x–2020, inte har varit 
uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 1 augusti 2021. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att 
vitet ska dömas ut. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 33 (49) 

Forts § 104 

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–2020 
Delgivningskvitto 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 34 (49) 

§ 105 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 flerfamiljshus på fastigheten. Mätningarna ska 
vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av 
radon i bostäder” (april 2013). 

2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2021/2022 (startar 1 oktober och slutar 30 
april). 

3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2022. På mätprotokollen ska uppgift om 
mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med. 

4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 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 fastighetsägaren att 
redovisa mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har 
vitet begärts utdömt och ett nytt vitesföreläggande behöver meddelas för kommande 
mätsäsong. 

Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren. x har lämnat ett yttrande där 
han meddelar att han missat tiden då mätning skulle utföras och kommer att göra 
mätningarna direkt i oktober. 

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 
2021-08-31 35 (49) 

Forts § 105 

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. 

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 
2021-08-31 36 (49) 

§ 106 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. 

Beslutet har vunnit laga kraft den 9 december 2020 och det 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. 

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 den 1 augusti 2021. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att 
vitet ska dömas ut. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 37 (49) 

Forts § 106 

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–2020 
Delgivningskvitto 
 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 38 (49) 

§ 107 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 2021/2022 (startar 1 oktober och slutar 30 
april). 

3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2022. På mätprotokollen ska uppgift om 
mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med. 

4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 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 fastighetsägaren att 
redovisa mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har 
vitet begärts utdömt 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.  

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.  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 39 (49) 

Forts. § 107 

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. 

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/
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§ 108 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 hon inte redovisat mätrapporter från 
radonmätningar i enlighet med föreläggande förenat med vite § x-2020. 

Beslutet har vunnit laga kraft den 9 november 2020 och det har inte överklagats. 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2020 förelagt x 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. 

I påminnelsen som skickades ut kommunicerades även utdömandet av vitet. Vid telefonsamtal 
med x den 23 augusti 2021 framförde hon att hon köpt in mätdosor i februari och placerat 
dem i lägenheterna, hon har dock glömt bort att samla in dem och de ligger ännu kvar. 
Mätningarna är därmed gjorda utom mätsäsong och behöver göras om. 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x–2020, inte har varit 
uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 1 augusti 2021. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att 
vitet ska dömas ut. 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Forts § 108 

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–2020 
Delgivningskvitto 
  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 42 (49) 

§ 109 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 flerfamiljshus på fastigheten. Mätningarna ska 
vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av 
radon i bostäder” (april 2013). 

2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2021/2022 (startar 1 oktober och slutar 30 
april). 

3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2022. På mätprotokollen ska uppgift om 
mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med. 

4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 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 fastighetsägaren att 
redovisa mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har 
vitet begärts utdömt och ett nytt vitesföreläggande behöver meddelas för kommande 
mätsäsong. 

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. 

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.  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-08-31 43 (49) 

Forts § 109 

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. 

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/
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§ 110 Dnr MB-2021-1183 

Tidsbegränsat bygglov för kioskbyggnad 

Fastighet Bäckseda 1:3 

Sökande Jakob Byskén AB 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för kioskbyggnad på 
fastigheten Bäckseda 1:3. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till den 25 maj 2026.  

Avgift: 3 110 kronor. Faktura skickas separat. 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder. 

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har utfärdats. 

Ärende 
Ansökan avser tidsbegränsad uppställning av kiosk med en bruttoarea på ca 10 kvadratmeter 
samt parkeringsplats för två bilar. 

Berörda grannar på fastigheterna x och x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägarna 
till fastigheten x lämnat synpunkter på den föreslagna åtgärden: 

Av synpunkterna framgår det att man motsätter sig placeringen av kiosken på parkmark, vilket 
strider mot gällande detaljplan, samt ett antal trafikrelaterade punkter som framgår av det 
skriftliga yttrandet 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat ett skriftligt 
yttrande som finns bilagt i ärendet. 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. 

Motivering 
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan som anger allmän plats/ 
plantering där byggnaden och parkeringsplatsen ska placeras. Byggnaden är flyttbar och ska 
placeras tillfälligt på platsen och kiosken kan anses vara bra för den allmänna trevnaden i 
området. 

Ärendet har remitterats till Tekniska kontorets trafikavdelning som yttrat sig och föreslagit 
placering av kiosk och parkeringsplats enligt inlämnad situationsplan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan och ritning inlämnad den 14 maj 2021 
Situationsplan inlämnad den 23 juni 2021. 
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Forts § 110 

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

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas 
med högst fem år.  

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. Påbörjas åtgärden innan startbesked tas byggsanktionsavgift 
ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte heller påbörjas förrän fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar enligt 9 kap. 45a § plan- och bygglagen. Byggnadsarbetena startas på egen risk innan 
beslutet 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. 

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. 

När bygglov/marklov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den 
sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden. 

Beslutet skickas till 
Jakob Byskén AB 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Information om hur beslutet kan överklagas 

Kopia 
x 
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§ 111 Dnr MB-2021-1477 

Bygglov för radhus/kedjehuslängor med förråd, samt plank 

Fastighet Norrby 3:1 

Sökande OBOS Bostadsutveckling AB 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för tre radhus/kedjehuslängor med 
tillhörande förråd samt plank på fastigheten Norrby 3:1. 

Avgift: 114 120 kronor. Faktura skickas separat. 

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

Börje Rosell, SC 1287–12 

Ärende 
Ansökan avser nybyggnad av tre radhuslängor benämnda Hus 01, Hus 02 och Hus 03, tre 
förrådsbyggnader benämnda Hus 04, Hus 05 och Hus 06 samt ett plank runt befintligt ställverk. 

Den totala byggnadsarean blir 2 012 kvadratmeter, bruttoarean blir 2 677 kvadratmeter och 
boarean blir 2 085 kvadratmeter. 

Åtgärden striden mot gällande detaljplan eftersom Hus 02 överskrider byggrätten för området 
inom områdesgränsen med ca 5%. Planket runt ställverket placeras på prickad mark som inte 
får bebyggas. Övriga byggnader strider inte mot gällande detaljplan. 

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

Ägarna till fastigheterna x och x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. 

Ägarna till fastigheten x har vid sitt positiva yttrande meddelat att de inte har något emot 
byggnationen, men är oroliga för ökad trafik och vill att man gör hastighetssänkande åtgärder. 

Ägarna till fastigheten x har lämnat skriftliga negativa synpunkter på den föreslagna åtgärden 
avseende Hus 02 där man anser att området blir överexploaterat. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat skriftligt 
bemötande där man anser att överskridandet av byggrätten för Hus 02 inte är stort, att 
utformningen av området inför bygglovet har skett i samråd med kommunen samt att den 
totala byggnadsarean för området är ca 400 kvadratmeter mindre 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 § 111 

Motivering 
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan.  

Planket runt ställverket innebär att området med ställverket skärmas av på ett snyggt sätt och 
att eventuellt buller minskar. 

Byggnadsarean för hus 2 medför att exploateringen för området blir ca 5% större än vad 
detaljplanen medger. I och med detta blir planlösningarna för lägenheterna mer 
ändamålsenliga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, situationsplan, markplaneringsritning, nybyggnadskarta, planritningar, 
sektionsritningar, principskiss för skärmplank samt förslag på färgsättning inlämnat den 29 
juni 2021.  

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. 

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

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

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet 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. 

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.  
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När bygglov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har 
civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden. 

Beslutet skickas till 
OBOS Bostadsutveckling AB 

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

Kopia 
x 
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§ 112 

Meddelanden 

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

Information för kännedom: 

- Ärendelista 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2021-1711-1 
- Delegationsbeslut 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2021-1711-2 
- x, strafföreläggande, brutit mot tillståndsvillkor, dnr MB-2019-x 
- Karsnäs 1:2, information till nämnden, dnr MB-2021-1162-1164 

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten 

- x 

Dom från mark- och miljödomstolen 

- x, avslår överklagandet om förbud att släppa ut avloppsvatten men ändrar tiden, 
dnr MB-2013-x 

Beslut från mark- och miljööverdomstolen 

- x, ändring av MMD beslut, utdömande av vite för ej utförd OVK, dnr MB-2016-x 

Överklagningar sända till länsstyrelsen 

- x, anmälan om förorenad mark, dnr MB-2020-x 
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