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§ 39

Ändringar i föredragningslistan
Extra ärende
Återtagande av vitesföreläggande, x
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§ 40

Dnr MB-2021-x

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

x och x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet § 2021–x

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har den 1 februari 2022 beslutat, vid vite om 10 000 kronor
vardera, förelägga att ett förråd intill strandlinjen på sjön x ska tas bort. Åtgärden skulle vara
vidtagen senast tre månader efter delgivning av beslutet.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägarna flyttat förrådet från platsen.
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin
betydelse och ska återtas

Upplysningar
Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov eller anmälan, måste detta göras
innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden
lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till
x och x

Bilaga
Foton
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§ 41

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x och x

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

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

T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning

-

volymen i trekammarbrunnen är okänd

-

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

-

anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

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-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 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 mars
2022 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 § 41

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
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§ 42

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 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

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

eventuellt är trekammarbrunnen är otät då nivån i trekammarbrunnen är låg, detta
kan dock bero på låg belastning efter att slamtömning skett

-

T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning

-

volymen i trekammarbrunnen är okänd

-

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

-

anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

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-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 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 mars
2022 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 § 42

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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§ 43

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 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig
avloppsanläggning tillhörande gäststugan på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 oktober 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar, inlopp och T-rör som visar
på att brunnen har varit översvämmad

-

volymen i trekammarbrunnen är okänd

-

det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit
översvämmad

-

det står slam i det ena luftningsröret

-

tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 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 mars
2022 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 § 43

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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§ 44

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

x

Fastighetsägare

x och x

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

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

volymen i trekammarbrunnen är okänd, eventuellt är den underdimensionerad

-

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

-

anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 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 mars
2022 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 § 44

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
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§ 45

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 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

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

Volymen i trekammarbrunnen är okänd, eventuellt är den underdimensionerad

-

Efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället

-

Anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x-2020 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 tre år efter att brister konstaterats. Miljöoch byggnämnden har i förbud § x-2020 beslutat att från och med den 1 mars 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 mars 2022 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 § 45

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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§ 46

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 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten x.

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

volymen i trekammarbrunnen är okänd, eventuellt är den underdimensionerad

-

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

-

anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till
övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 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 mars
2022 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 § 46

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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§ 47

Dnr MB-2016-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar 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.
Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-x.

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

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

-

tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint den nya fastighetsägaren om tidigare förbud
§ D-2017-x. Fastighetsägaren har då kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att
han inte fått vetskap om förbudet när han köpte fastigheten. Han önskar därför få en längre
tid, till 15 oktober 2023, för att ha tid att planera och utföra arbetet.

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

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 47

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

Beslutet skickas till
x

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 48

Dnr MB-2020-x

Föreläggande vid vite att komma in med kontrollrapport
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, vid vite av 10 000 kronor att senast tre
månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft komma in med en kopia på
kontrollrapport från nyligen utförd kontroll av cistern med tillverkningsnummer x till miljöoch byggförvaltningen.

Ärende

X har på fastigheten x en dieselcistern på 2 400 liter med tillverkningsnummer x som är i bruk.
Det är en skyddad S-cistern med ett kontrollintervall på 12 år. Den senaste återkommande
kontrollen utfördes den 27 maj 2002.
Miljö- och byggnämnden förelade x vid vite av 5 000 kronor den 2 februari
§ x-2021 att senast 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft komma in med en kopia på
kontrollrapport från nyligen utförd återkommande kontroll av cisternen. Då ingen kopia på
kontrollrapporten kom in inom föreskriven till begärde miljö- och byggnämnden att mark- och
miljödomstolen skulle döma ut vitet. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 februari 2022
att x skulle betala ett vite om 5 000 kronor till staten.
Miljö- och byggförvaltningen har ännu inte tagit emot någon kontrollrapport eller fått någon
annan information om att cisternen har kontrollerats.
Ärendet har kommunicerats med x men han har inte kommit in med något yttrande.

Motivering
Den som innehar en cistern med krav på återkommande kontroll ska låta kontrollera denna
samt hålla kontrollrapporten tillgänglig för tillsynsmyndigheten. x har inte kommit in med en
kopia på rapporten till miljö- och byggförvaltningen trots tidigare föreläggande att göra så.
Miljö- och byggnämnden anser därmed att föreläggandet bör förenas med ytterligare vite.
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Forts § 48

Lagrum
Tillsynsmyndigheten får meddela de föreläggande som behövs för att lagen ska följas i
enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Enligt 26 kap. 14 § får ett sådant beslut förenas med
vite.
Tillsynsmyndigheten kan förelägga ansvarig att lämna de uppgifter eller handlingar som
behövs för tillsynen, 26 kap 21 § miljöbalken.
Kontrollrapporten från senast utförd kontroll ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten
enligt 3 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10).
I 5 kap. 9 § i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med
anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) framgår att S-cisterner större
än 1 m³ och med inre korrosionsskydd och utvändig målning ska kontrolleras minst vart tolfte
år.

Upplysningar
Om cisternen inte längre ska användas kan någon anlitas som antingen:
-

tömmer, rengör och tar bort cisternen
tömmer och rengör cisternen för att ha den tillfälligt avställd

Påfyllnings- och avluftningsrör ska i så fall tas bort eller plomberas och en anmälan och intyg
om att cisternen tagits ur bruk ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen. Blankett bifogas.
Blanketten och mer information finns på kommun.vetlanda.se.

Beslutet skickas till
x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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§ 49

Dnr MB-2022-439

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till samlingslokal
Fastighet

Bäckfåran 2

Sökande

Tre Herrar AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
lager till samlingslokal på fastigheten Bäckfåran 2. Det tidsbegränsade lovet gäller till den 1
april 2032.
Avgift: 13 400 kronor. Faktura skickas separat.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Ansökan avser ändrad användning från lager till samlingslokal.
Berörda grannar på grannfastigheterna har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheten x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte
har några synpunkter.

Motivering
Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger industriändamål.
Syftet med det tidsbegränsade bygglovet är att kunna använda lokalen under tiden lovet gäller
tills detaljplanen eventuellt ändras för att även innefatta samlingslokaler eller för att använda
lokalen för kontor, lager eller annan verksamhet som inte strider mot planen i framtiden om
det finns behov för detta.
Åtgärden bedöms vara av begränsad omfattning och ses som en användning av tillfällig
karaktär då byggnaden inte behöver rivas eller väsentligt byggas om inför framtida avveckling
av verksamheten.

Beslutsunderlag
MB-2022-439-1 Ansökan
MB-2022-439-1 Planritning
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Forts § 49

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 i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska
användas för ett ändamål som avses i 9 §.
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 tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § 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
Tre Herrar AB
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§ 50

Dnr MB-2022-440

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till samlingslokal
Fastighet

Bäckfåran 9

Sökande

Tre Herrar AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
lager till samlingslokal på fastigheten Bäckfåran 9. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till den
1 april 2032.
Avgift: 10 110 kronor. Faktura skickas separat.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Ansökan avser ändrad användning från lager till samlingslokal.
Berörda grannar på grannfastigheterna har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheten x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte
har några synpunkter.

Motivering
Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger industriändamål.
Syftet med det tidsbegränsade bygglovet är att kunna använda lokalen under tiden lovet gäller
tills detaljplanen eventuellt ändras för att även innefatta samlingslokaler eller för att använda
lokalen för kontor, lager eller annan verksamhet som inte strider mot planen i framtiden om
det finns behov för detta.
Åtgärden bedöms vara av begränsad omfattning och ses som en användning av tillfällig
karaktär då byggnaden inte behöver rivas eller väsentligt byggas om inför framtida avveckling
av verksamheten.

Beslutsunderlag
MB-2022-440-1 Ansökan
MB-2022-440-1 Planritning

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sida

22 (27)

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

2022-04-04

Forts § 50

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 i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska
användas för ett ändamål som avses i 9 §.
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 tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § 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
Tre Herrar AB
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§ 51

Dnr MB-2022-134

Ansökan om bygglov för fritidshus
Fastighet

Överhult 1:19

Sökande

Fredrik Isacsson

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Ärende
Bolaget har påbörjat samrådsprocessen för vindkraftsetablering och samrådshandlingar har
kommit in till Miljöprövningsdelegationen i Östergötland. Någon tillståndsansökan är ännu
inte inlämnad.
Under processens gång har en ansökan om bygglov för ett fritidshus inkommit med placering i
närheten av det planerade vindkraftverket. Miljö- och byggnämnden behöver ett juridiskt
klarläggande för att ta ställning till i vilken ordning tillståndsärendet och bygglovet ska
hanteras. Efter det kan nämnden fatta beslut i ärendet.

Beslutet skickas till
Fredrik Isacsson
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§ 52

Dnr MB-2022-218

Bygglov och startbesked för inglasat uterum
Fastighet

Ramkvilla 2:65

Sökande

Per Axelsson och Malin Femzén

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov och startbesked för inglasat uterum på
fastigheten Ramkvilla 2:65. Kontrollplanen som lämnades in den 1 februari 2022 fastställs.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.
När byggåtgärden är färdig ska följande skickas in till miljö- och byggnämnden så att
slutbesked kan utfärdas:
-

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

-

Relationsritningar (nya ritningar) om ändringar genomförts

Avgift: 2 680 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Ansökan avser uppförande av inglasat uterum med en nytillkommande bruttoarea på cirka 20
kvadratmeter.
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadsarea. Avvikelser från gällande
detaljplan har tidigare utfärdats avseende byggnadshöjd och byggnadsarea.
Berörda grannar på fastigheterna x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheterna x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. Övriga
fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har
några synpunkter.
Miljö- och byggnämndens bedömning framgår av beslutets motivering.

Motivering
Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende byggnadsarea då fastigheten får bebyggas
med maximalt 180 kvadratmeter. Efter uppförandet av det inglasade uterummet kommer
byggrätten överskridas med cirka 13 %.
Det har tidigare tillåtits att byggrätten överskridits i området. Den aktuella åtgärden har
jämförts med liknande bygglov och då åtgärden inte motverkar syftet med detaljplanen görs
bedömningen att åtgärden är en sådan liten avvikelse från gällande detaljplan att bygglov kan
beviljas.
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Forts § 52

Beslutsunderlag
MB-2022-218-1 ansökan
MB-2022-218-1 fasad- och planritning
MB-2022-218-1 situationsplan

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
Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §.
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 bygglovet har vunnit laga kraft, det vill säga fyra veckor efter
att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
Tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 §
plan- och bygglagen.
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Beslutet skickas till
Per Axelsson och Malin Femzén

Bilagor

Kontrollplan
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§ 53

Meddelanden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 februari - 18 mars, dnr MB-2022-641-1
Delegationsbeslut 19 februari - 18 mars, dnr MB-2022-641-2
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete 2021, dnr MN-2022-641-3

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten
-

x

Beslut från länsstyrelsen
-

x, länstyrelsen avslår överklagandet, bygglov, dnr MB-2021-x

Dom från mark- och miljödomstolen
-

x, utdömande av vite, dnr MB-2020-x
Stora Moshult 1:12, avvisar överklagandet och upphäver det överklagande beslutet,
vindkraft, dnr MB-2019-20
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