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§ 117

Närvaro på miljö- och byggnämndens sammanträde
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att Leif Jardbring, kommunrevisionen, får närvara på
sammanträdet den 5 juni 2019.

Ärende
Kommunrevisor Leif Jardbring är revisor med särskild uppsikt över miljö- och byggnämnden och
önskar närvara vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

Upplysningar
Enligt kommunlagen 6:19 kan revisor medverka på sammanträde, när nämnden beslutar detta.
Beslutet ska avse enstaka tillfällen när revisorns närvaro behövs. Enligt offentlighets- och
sekretesslag 10:17 får de ta del av sekretessbelagda handlingar när det behövs för att kunna
fullgöra sitt revisionsuppdrag.

Beslutet skickas till
Leif Jardbring, kommunrevisionen
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Dnr MB-2019-995

Vägledningsdokumentet ”Tidstypiskt - Så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980”
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka och anta vägledningsdokumentet.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Som en del i kommunens kulturmiljöarbete har planavdelningen i samarbete med konsulterande
stadsarkitekt och miljö- och byggförvaltningen tagit fram en inspirationsskrift och vägledning för
Vetlandas villabebyggelse från 1940 till 1980. Skriften ska främja Vetlandas villahistoria genom att
synliggöra dess arkitektoniska kvalitet och kulturarv.
Skriften finns i två versioner, en lite längre version som ska användas av kommunen vid rådgivning och
beslut i till exempel bygglovsfrågor. I skriften presenteras kataloghusens historia och dess kopplingar
till Vetlanda. Den andra versionen är en kortare version som redovisar årtiondenas karaktäriserande
formspråk och detaljer.
Kortversionen ska tryckas upp och ges ut till bland annat fastighetsägare, arkitekter, hantverkare,
mäklare, affärsinnehavare m.m. Skriften ska fungera som inspiration och uppmuntra till bra och
genomtänkta ändringar på tidstypiska byggnader.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr MB-2016-X

Överklagande av vitesförbud, förlängd åtgärdstid
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra beslutet § X-2019 så att vitesförbudet börjar gälla den 1
oktober 2020.

Ärende
Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 april 2019 att, vid ett vite om 50 000 kronor, förbjuda
fastighetsägaren att från och med den 1 oktober 2019 släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.
Fastighetsägaren har därefter överklagat beslutet, överklagandet har kommit in i rätt tid. Anledningen
är att man behöver tid att undersöka möjligheten att ansluta fastigheten till det kommunala
avloppsnätet. Man önskar därför ett års förlängd åtgärdstid.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig och därför bör
beslutet ändras så att vitesförbudet börjar gälla den 1 oktober 2020.

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.
Enligt 38 och 39 §§ förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som
första instans om det har tillkommit nya omständigheter, och om beslutet kan ändras snabbt och
enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Beslutet skickas till
X

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

Överklagande av vitesförbud, förlängd åtgärdstid
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra beslutet § X-2019 så att vitesförbudet börjar gälla den 1
oktober 2020.

Ärende
Miljö- och byggnämnden beslutade den 2 maj 2019 att, vid ett vite om 25 000 kronor vardera, förbjuda
fastighetsägarna att från och med den 1 november 2019 släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.
Fastighetsägarna har därefter överklagat beslutet, överklagandet har kommit in i rätt tid. Anledningen
är att man behöver tid att undersöka möjligheten att ansluta fastigheten till det kommunala
avloppsnätet. Man önskar därför ett års förlängd åtgärdstid.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig och därför bör
beslutet ändras så att vitesförbudet börjar gälla den 1 oktober 2020.

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.
Enligt 38 och 39 §§ förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som
första instans om det har tillkommit nya omständigheter, och om beslutet kan ändras snabbt och
enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2013-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, och X,
personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 mars 2011. Vid en uppföljande
kontroll av avloppsanläggningens funktion den 5 oktober 2017 togs det fram en åtgärdsplan för att
förbättra anläggningens funktion, då avståndet mellan spridningslagrets botten och grundvattennivån
var mindre än 1 meter. Ett avskärande dike skulle grävas. Vid den uppföljande kontrollen den 4 maj
2018 hade inget avskärande dike grävts, detta gjordes istället en kort tid efter den uppföljande
kontrollen. En ny uppföljande kontroll av funktionen gjordes den 25 april 2019. Det stod då 15 cm
vatten i två av de tre luftningsrören. Det stod även vatten i grundvattenröret och avståndet mellan
grundvattennivån och spridningslagrets botten var mindre än 1 meter.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut. Ett yttrande har kommit in. Deras ambition och målsättning är att åtgärda
infiltrationsanläggningen under 2019 så att anläggning uppfyller gällande miljökrav.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår
det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden
har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 juni 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten
och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen funktion är bristfällig och anläggningen fortfarande används 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 § 121

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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Dnr MB-2011-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, och X,
personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 mars 2011. Vid en uppföljande
kontroll av avloppsanläggningens funktion den 5 oktober 2017 togs det fram en åtgärdsplan för att
förbättra anläggningens funktion, då avståndet mellan spridningslagrets botten och grundvattennivån
var mindre än 1 meter. Ett avskärande dike skulle grävas. Vid den uppföljande kontrollen den 4 maj
2018 hade inget avskärande dike grävts, detta gjordes istället en kort tid efter den uppföljande
kontrollen. En ny uppföljande kontroll av funktionen gjordes den 25 april 2019. Det stod då 15 cm
vatten i två av de tre luftningsrören. Det stod även vatten i grundvattenröret och avståndet mellan
grundvattennivån och spridningslagrets botten var mindre än 1 meter.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut. Ett yttrande har kommit in. Deras ambition och målsättning är att åtgärda
infiltrationsanläggningen under 2019 så att anläggning uppfyller gällande miljökrav.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår
det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden
har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 juni 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten
och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen funktion är bristfällig och anläggningen fortfarande används 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 § 122

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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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 juli 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Avloppsanordningen har dessutom hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 123

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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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juli 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 124

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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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från
och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 juli 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

På grund av slamavskiljarens konstruktion går det inte se inlopp, utlopp eller om det finns några
kamrar i den.

-

Efterföljande rening sker i en stenkista. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för
normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 125

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

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

T-rör saknas på utgående ledning i trekammarbrunnen.

-

Avskiljningsväggarna har varit översvämmade och det finns slam i sista kammaren.

-

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

-

Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 126

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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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 127

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

Beslutet skickas till
X, X, X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från
och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn samt en tvåkammarbrunn. I slamavskiljarens
första kammare kunde inget utlopp noteras.

-

Var avloppsvattnet tar vägen efter slamavskiljarna kunde inte konstateras vid inspektionen. Varken
fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande
krav för normal skyddsnivå.

-

Tillstånd för anläggningen 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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs,
ska betala en miljösanktionsavgift.
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Forts § 128

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2013-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juli 2013.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2014-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-2014-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-05

23 (63)

Forts § 129

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 130

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-05
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Dnr MB-2013-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 31 juli 2013.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har fått in ansökan om tillstånd men nytt avlopp har ännu inte utförts.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2014-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-2014-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Forts § 130

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från
och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 november 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen.
Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades.

-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

-

Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 131

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

§ 132

Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X att från
och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 juni 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

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

-

Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sida
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Forts § 132

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
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, X,
personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

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

Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen då
ingen fördelningsbrunn eller några luftningsrör kunde påvisas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 133

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

Beslutet skickas till
X, X, X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juni 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen är gemensam med fastigheten Äng 1:5 och består av en enkammarbrunn,
vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas.

-

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

-

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 tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Forts § 134

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

Beslutet skickas till
X
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2008-1015

Dispens från PCB-förordningen
Fastighet

Stadshuset 1

Verksamhetsutövare

Vetlanda Kommun, tekniska kontoret

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge Vetlanda kommun, tekniska kontoret,
organisationsnummer 212000-0571, dispens från 17 § i förordningen om PCB m m. För dispensen
gäller följande villkor:
-

Saneringen av PCB ska vara avslutad, det vill säga PCB ska vara avlägsnad, senast den 31
december 2019.

Ärende
Tekniska kontoret har under 2009 sanerat utvändiga PCB-haltiga fogar på fastigheten. Återstående
fogar runt fönster skulle ha sanerats före den 30 juni 2014 och invändiga fogar senast den 30 juni
2016.
Miljö- och byggnämnden medgav den 3 maj 2016 dispens från PCB-förordningen med villkoret att
saneringen skulle vara klar den 30 juni 2019.
Tekniska kontoret har den 28 mars 2019 lämnat in en ny ansökan om dispens till och med den 31
december 2019. Anledningen är att saneringsstarten har försenats eftersom det tagit tid att få fram
pengar politiskt och att upphandlingen dragit ut på tiden.
Saneringen påbörjades i januari 2019 och beräknas vara avslutad senast den 31 december 2019.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att det är motiverat att förlänga dispensen eftersom saneringen har
påbörjats under året.
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Forts § 135

Lagrum
I PCB-förordningens 17 § anges tider för när sanering ska ha genomförts för olika byggnadstyper.
17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts
vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår
till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast
1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under
åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,
2. den 30 juni 2016, om
a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–
1973,
b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973,
eller
c) massan har använts inomhus, eller
3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCBprodukt som har avlägsnats efter utgången av 1998.
Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).
Enligt 17 b § får tillsynsmyndigheten medge dispens från kraven i 17 §
17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas
vid en senare tidpunkt, om
1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt,
eller
4. det finns andra särskilda skäl.
Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga byggnadens
eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i
föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Förordning (2010:963).

Beslutet skickas till
Vetlanda kommun, tekniska kontoret

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 juni 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Vid inloppet i slamavskiljaren tränger rötter in och den är därmed inte tät. Om T-rör finns på
utgående ledning kunde inte ses då både eventuella avskiljningsväggar och utloppet var
översvämmat.

-

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

-

Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut. Fastighetsägarna har kommit in med en önskan att förlänga åtgärdstiden till
den 1 oktober 2020. Anledningen är svårigheter att få tag på maskinentreprenörer i området som
hinner göra åtgärderna i tid.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår
det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig. Förbudet förenas
med ett vite eftersom avloppsanläggningen kommer att användas efter den 1 juli 2019.

Upplysningar
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs,
ska betala en miljösanktionsavgift.
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Utdragsbestyrkan
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Forts § 136

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

Beslutet skickas till
X, X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2013-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juli 2013.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas.
Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Tillstånd för anläggningen saknas.
Anläggningen har hög ålder.

Efter inventeringen meddelade miljö- och byggnämnden ett förbud § D-2014-X att släppa ut
avloppsvatten från och med den 1 juni 2017. Fastighetsägarna begärde 2017 förlängd åtgärdstid, vilket
avslogs av miljö- och byggnämnden. Fastighetsägarna överklagade beslutet. Länsstyrelsen delade
nämndens bedömning angående rimlig tidsfrist men beslutade med hänsyn till den tid som hunnit gå
sedan förbudet meddelades att förlänga åtgärdstiden så att förbudet att släppa ut avloppsvatten
började gälla den 1 juni 2019.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat förslaget till
vitesbeslut. Fastighetsägarna har kommit in med en begäran om uppskov till den 30 december 2021,
på grund av ekonomiska skäl som en följd av torka, skogsbrand med mera.

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. Vid tiden för
inventering användes huset som fritidshus. Numera bebos huset permanent vilket enligt policyn skulle
innebära en kortare åtgärdstid. Länsstyrelsen har en gång beslutat att förlänga åtgärdstiden till den 1
juni 2019. Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig, men
eftersom åtgärdstiden redan förlängts en gång bör ett års ytterligare förlängning vara tillräckligt.
Därför bör förbudet börja gälla den 1 juni 2020. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 1 juni 2019 förenas förbudet med ett vite. Miljö- och byggnämnden har gjort en avvägning
att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Utdragsbestyrkan
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Forts § 137

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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Dnr MB-2013-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 juni 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juli 2013.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:
-

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, slam finns i alla kamrar.
Slambrunnen har inte tömts årligen.
Inga luftningsrör finns.
Slamflykt till infiltrationsbädden har troligtvis skett. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventeringen meddelade miljö- och byggnämnden ett förbud § D-2014-X att släppa ut
avloppsvatten från och med den 1 maj 2017. Fastighetsägarna begärde 2017 förlängd åtgärdstid, vilket
avslogs av miljö- och byggnämnden. Fastighetsägarna överklagade beslutet. Länsstyrelsen delade
nämndens bedömning angående rimlig tidsfrist men beslutade med hänsyn till den tid som hunnit gå
sedan förbudet meddelades att förlänga åtgärdstiden så att förbudet att släppa ut avloppsvatten
började gälla den 1 juni 2019.
Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat förslaget till
vitesbeslut. Fastighetsägarna har kommit in med en begäran om uppskov till den 30 december 2021,
på grund av ekonomiska skäl som en följd av torka, skogsbrand med mera.

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.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 138
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. Länsstyrelsen har en
gång beslutat att förlänga åtgärdstiden till den 1 juni 2019. Miljö- och byggnämnden bedömer att
anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig, men eftersom åtgärdstiden redan förlängts en gång bör
ett års ytterligare förlängning vara tillräckligt. Därför bör förbudet börja gälla den 1 juni 2020. Eftersom
avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni 2019 förenas förbudet med ett vite. Miljöoch byggnämnden har gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

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
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-05

42 (63)

Dnr MB-2019-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 försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat
på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och
2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 11
februari 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 8 februari 2019. Ingen
läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.
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. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på
kontroll av läckage (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

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Forts § 139

Upplysningar
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning
ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med
dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till
X

Bilagor

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-05

44 (63)

Dnr MB-2019-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 försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat
på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och
2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 18
februari 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 15 februari 2019. Ingen
läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.
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. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på
kontroll av läckage (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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Miljö- och byggnämnden
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Forts § 140

Upplysningar
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning
ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med
dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till
X

Bilagor

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Dnr MB-2019-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 försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat
på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och
2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 14 juni
2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 8 februari 2019. Ingen
läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.
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. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på
kontroll av läckage (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 § 141

Upplysningar
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning
ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med
dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till
X

Bilagor

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Dnr MB-2019-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 försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat
på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och
2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 27
januari 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 24 januari 2019. Ingen
läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.
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. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på
kontroll av läckage (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 § 142

Upplysningar
Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning
ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med
dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till
X

Bilagor

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

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Dnr MB-2019-X

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X

Operatör

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift
på 2 000 kr. Anledningen är för sent inskickade kontrollrapporter för år 2018.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande år 2017 och
2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget har fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Däremot har kontrollrapporterna för både 2017 och 2018
kommit in för sent till miljö- och byggnämnden. Rapporten gällande år 2017 lämnades in den 25
september 2018 och rapporten gällande 2018 den 2 april 2019. Beslut om miljösanktionsavgift för
sent inlämnad kontrollrapport 2017 gällande X anläggning på fastigheten X beslutades av miljö- och
byggnämnden den 6 november 2018, § X.
Miljösanktionsavgiften för sent inlämnad rapport är 1000 kronor. Vid upprepning av överträdelser
som inträffar inom två år från tidigare beslut om miljösanktionsavgift innebär en miljösanktionsavgift
med det dubbla beloppet, det vill säga 2 000 kronor.
Ärendet har kommunicerats med bolaget som har lämnat synpunkter den 21 maj 2019. Bolaget menar
att de inte varit medvetna om att de hade ansvaret att skicka in kontrollrapporten utan antagit att
rapporteringsplikten legat på hyresvärden.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som
behövs, t.ex. 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.
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Forts § 143

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska lämnas
in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade
växthusgaser (SFS 2016:1128).
Om operatören är försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljösanktionsavgift
på 1000 kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar
en sådan överträdelse, ska det enligt 1 kap 4 §
i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter tas ut en avgift för den nya överträdelsen med
dubbla det belopp som anges i 2-12 kap. Detta gäller om överträdelsen upprepas inom två år från det
tidigare beslutet om miljösanktionsavgift.
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.

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
Tidigare beslut om MSA

Kopior

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2016-X

Vitesföreläggande, OVK
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid vite av 10 000 kronor, förelägga X, personnummer X, att låta
utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten X samt att skriftligt redovisa
detta med bifogat besiktningsprotokoll till miljö- och byggnämnden, senast sex veckor efter delgivning
av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte kunnat visa miljö- och byggnämnden att han låtit utföra en funktionskontroll
på fastigheten, trots flera påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 28 mars
2019 men inget yttrande har kommit in.

Motivering
Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med sex års intervall. Föregående
besiktningsprotokoll slutade gälla den 13 december 2013.

Lagrum
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig
funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga
fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.
Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna
ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och
utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av
kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningsintyget på en väl
synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2012-X

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 10 000 kronor för X X, taxerad ägare,
hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt åtgärdsföreläggande förenat med
vite MBN § 2016-X.
Beslutet har vunnit laga kraft den 23 november 2018.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har i beslut MBN § 2016-X bland annat förelagt X att forsla bort samtliga
renoveringsrester, galler och kasserad gräsklippare som finns på tomten, senast 3 månader efter
delgivning av beslutet.
Tiden för åtgärdernas genomförande har gått ut och vid inspektion den 9 april 2019 hade inga åtgärder
utförts.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att
risken för olycksfall begränsas. Byggnaden utgör en potentiell fara. Vid fortsatt brist på underhåll kan
miljö- och byggnämnden bedöma att byggnaden utgör en allvarlig risk för människors säkerhet och
meddela förbud för fortsatt användning.

Lagrum
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas.
Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter
bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får
förenas med vite enligt § 37.

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Bilagor
Beslut § X-2016
Delgivningsbekräftelse
Fotodokumentation
Just sign
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Dnr MB-2016-X

Rivningsföreläggande förenat med vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 75 000 kronor, förelägga fastighetsägaren X
personnummer X, att utföra följande åtgärder:
-

Riva bostadshuset och återställa marken
Forsla bort cisternen och transportera bort den till godkänd mottagare
Sortera och transportera bort allt rivningsmaterial till godkänd mottagare/godkänd
återvinningscentral
Städa och iordningställa tomten efter rivning

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter att ni tagit del av detta beslut.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har sedan tidigare mottagit en anmälan om bristande underhåll av
fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten vid flera tillfällen och anser att
byggnaderna är i mycket ovårdat skick.
Vid nytt tillsynsbesök den 16 april 2019 var byggnaderna i sämre skick än tidigare och inga åtgärder
hade utförts. Byggnaderna är nu i så dåligt skick att de inte kan renoveras utan måste rivas.
Ärendet är kommunicerat den 6 maj 2019 för att få in en åtgärdsplan till senast den 21 maj 2019.
Ingen åtgärdsplan har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att
risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en
sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
Byggnaden utgör en potentiell fara för allmänheten.
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Forts § 146

Lagrum
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att
dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas.
Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter
bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får
förenas med vite enligt § 37.
Enligt 11 kap 21 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om ett byggnadsverk är förfallet eller
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, förelägga ägaren att inom viss tid
riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

Upplysningar
Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver rivningslov 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

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
Ansökan för byggärende
Rivningsplan och sorterings guide
Uppgifter om cistern som tagits ur bruk
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Dnr MB-2014-X

Rivningsföreläggande förenat med vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 75 000 kronor vardera för fastighetsägaren X IDnummer X och X personnummer X, att utföra följande åtgärder:
-

Riva bostadshuset och komplementbyggnaden samt återställa marken
Forsla bort skrot av en tidigare cistern
Sortera och transportera bort allt rivningsmaterial till godkänd mottagare/godkänd
återvinningscentral
Städa och iordningställa tomten efter rivningsarbetet

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter att ni tagit del av detta beslut.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, X. Miljöoch byggförvaltningen har inspekterat fastigheten vid flera tillfällen och anser att byggnaderna är i
mycket dåligt skick.
Då inga åtgärder har utförts enligt tidigare åtgärdsföreläggande MBN § 2017-X, så ansökte miljö- och
byggnämnden om utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen MBN § 2018-X.
Vid nytt tillsynsbesök den 7 maj 2019 var byggnaderna i sämre skick än tidigare och inga åtgärder hade
utförts. Byggnaderna är nu i så dåligt skick att de inte kan renoveras utan måste rivas.
Ärendet är kommunicerat den 8 maj 2019 för att få in en åtgärdsplan till senast den 27 maj 2019.
Ingen åtgärdsplan har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att
risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en
sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
Byggnaden utgör en potentiell fara för allmänheten.
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Forts § 147

Lagrum
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att
dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas.
Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter
bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får
förenas med vite enligt § 37.
Enligt 11 kap 21 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om ett byggnadsverk är förfallet eller
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga
ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

Upplysningar
Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver rivningslov 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
X

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
Ansökan för byggärende
Rivningsplan och sorterings guide
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§ 148

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

Ärende
Nämndens prognos för april månad redovisades. Prognosen har förbättrats med ca 700 000 kr.
Prognosen bygger på att nämndens förslag till förändringar i taxor antas av fullmäktige. Prognosen
landar i ett ytterst litet underskott, ca 70 000 kr.

Beslutet skickas till
Akt
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Dnr MB-2019-X

Avslag, bygglov för inglasat uterum
Fastighet

X

Sökande

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för inglasat uterum på fastigheten X.
Avgift: 1 850 kronor. Faktura skickas separat.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Henrik Freij (M) i detta ärendes handläggning.

Ärende
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum med en bruttoarea på ca 30
kvadratmeter.

Motivering
Befintlig byggnad har idag ca 210 kvadratmeters byggnadsarea. Detaljplanen medger en total byggrätt
på 175 kvadratmeter.
Tillbyggnaden innebär att byggnadsarean skulle bli 240 kvadratmeter vilket överskrider byggrätten med
37 %. Åtgärden kan inte ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan.

Lagrum
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) 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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2019-863

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage
Fastighet

Mossbråsa 1:107

Sökande

Elvira och Munib Kadiric

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på
fastigheten Mossbråsa 1:107.
Avgift: 15 700 kronor. Faktura skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens
förslag till kontrollansvarig:
Börje Rosell, Box 24, 571 03 Forserum

Ärende
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage med en bruttoarea på ca 157 kvadratmeter.
Boarean blir 81,4 kvadratmeter.
Berörda grannar på fastigheterna Ekenäs 2:5 och 2:51 samt Mossbråsa 1:2, 1:108, 1:109, 1:110, 1:111,
1:112, och 1:113 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Samtliga ägare förutom ägaren till Mossbråsa 1:109 har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.
Ägaren till Mossbråsa 1:109 har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har
några synpunkter.

Motivering
Åtgärden strider mot gällande detaljplan eftersom den aktuella byggnadshöjden på ca 3,5 meter
avviker från max byggnadshöjd som är 3,0 meter enligt detaljplanen.
Åtgärden kan dock ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Vid kontroll av tidigare beviljade
bygglov visar det sig att byggnadshöjd på ca 3,2 - 3,3 meter godtagits. Åtgärden bedöms förenlig med
detaljplanens syfte.

Lagrum
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom
områden med detaljplan bifallas om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna
lag eller äldre bestämmelser...
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen
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Forts § 150
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) 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 (2010:900).
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900).
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900).
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och
allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
När bygglov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har
civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.
Om fastigheten saknar adress ska du kontakta tekniska kontoret i Vetlanda kommun på telefon, 0383971 02, eller via mail, tk@vetlanda.se.

Beslutet skickas till
Elvira och Munib Kadiric

Bilagor
Kallelse till tekniskt samråd

Kopia
Sakägare
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§ 151

Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun.

Ärende
Förskolans funktionsprogram beskriver de krav och rekommendationer som ska gälla vid ny-, om- och
tillbyggnad av kommunala förskolor i Vetlanda kommun och ska användas under byggprocessen som
ett styrdokument. Revidering görs vart fjärde år då förändringar i grundförutsättningar, erfarenheter
från verksamhet och projektprocess bedöms och vägs in.
Det reviderade funktionsprogrammet innehåller krav och behov rörande utemiljö och byggnadens
utformning med avseende både på verksamheten och det tekniska utförandet. Det beskriver en
miniminivå för att uppfylla de krav som ställs i nationella och lokala regelverk för förskola och offentlig
byggnadsverksamhet.

Bakgrund
Förskolans funktionsprogram togs fram i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska
kontoret och miljö- och byggförvaltningen under 2015. Syftet var att skapa en samsyn mellan kommunens
förvaltningar och politiker kring funktioner vid planering och projektering av förskolor, så att de uppfyller
verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga lokaler, samt de tekniska kraven på en
acceptabel ekonomisk nivå. Funktionsprogrammet ska spara tid vid genomförandet av projekt och
förenkla samspelet mellan beställare och entreprenör och därigenom minska kostnaderna.
Sedan 2015 har förskolorna Tändhatten, Skogsbacken, Stensåkra, Nye samt paviljonger haft
funktionsprogrammet som förlaga. I nuläget pågår projektering av förskolorna Linden (Björköby),
Kvillsfors, Nya Tomasgården samt ny förskola vid Himlabackarna utifrån programmets intentioner. Under
perioden har två uppföljningar genomförts för att samla erfarenheter och synpunkter.
Efter bedömning av avgivna synpunkter, har de inarbetats i föreslagen revidering. De revideringar som
föreslås är mestadels av redaktionell art och förtydliganden av sådant som har upplevts som otydligt.
Även dispositionen har förändrats för att skapa en enklare översikt och logik i programmets olika avsnitt.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 152

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

Ärendelista 19 april – 18 maj, dnr MB-2019-995-1
Delegationsbeslut 19 april - 18 maj, dnr MB-2019-995-2
Fokusområde tillsyn idrottsanläggningar/gym 2019, dnr MB 2019-995-4
Nya tobakslagen, dnr MB 2019-995-5

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten
- X
Beslut från länsstyrelsen
-

X, avslår överklagandet, bygglov, dnr MB 2018-X

Dom från mark- och miljödomstolen
-

X, förpliktar att betala vite till staten, nedskräpning, dnr MB 2017-X

Överklagningar sända till länsstyrelsen
-

X, överklagan på byggande av garage, dnr MB-2019-X
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