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Sammanträdesdatum
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2018-05-02
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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl 13.30-14.45

Beslutande

Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande
Roger Eriksson (VF) ordförande
Håkan Thydén (C)
Sten Johansson (M)
Börje Andreasson (S)
Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordföranden

Övriga deltagare

Utses att justera

Jan Bengtsson

Justeringens plats
och tid

Stadshuset Vetlanda 2018-05-07

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 42-78

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Roger Eriksson
Justerare

Jan Bengtsson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2018-05-07

Datum för anslagets
nedtagande

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Eva-Lott Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-992-4

Indexuppräkning av grundavgift och timtaxa
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att räkna upp grundavgiften i Höglandstaxan (miljötaxan) och
timavgiften i livsmedelstaxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2017, vilket är 3,1 %.

Ärende
Enligt fullmäktiges beslut § 170-2015 ska grundavgiften för Höglandstaxan, miljötaxan, räknas upp
årligen med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.
Enligt fullmäktiges beslut § 171-2015 ska timavgiften för livsmedelstaxan, räknas upp årligen med
ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Beslutet skickas till
Akt
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Dnr MB-2018-992-5

Dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Erik Selander till dataskyddsombud för miljö- och
byggnämnden från och med den 25 maj 2018.

Ärende
Den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen, på engelska General Data Protection Regulation
(GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter då personuppgiftslagen.
Enligt dataskyddsförordningen, Art. 37, ska den personuppgiftsansvarige utse ett
dataskyddsombud.
Miljö- och byggnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingarna som görs
inom dess förvaltning. Den som är personuppgiftsansvarig ska utse en fysisk person till
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets arbetsuppgifter framgår av Art. 39, Europaparlamentets
och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.
Höglandskommunerna har tillsammans med Höglandsförbundet anställt ett gemensamt
dataskyddsombud, Erik Selander. Miljö- och byggförvaltningen utser det gemensamma
dataskyddsombudet till att utföra de uppgifter som finns specificerade i den nya
dataskyddsförordningen.

Beslutet skickas till
Datainspektionen
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Dnr-2015-X

Avslag för uppskov från förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om uppskov från förbudet att släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare beslutat att förbjuda X att från och med den 1 maj 2019
släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på
fastigheten X. Avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn med efterföljande rening i en
stenkista.
X överklagade inte beslutet men har nu kommit in med en ansökan om uppskov med att åtgärda
avloppsanläggningen på fastigheten X tills vidare. Som motivering har han angett att han vill vänta
med att vidta åtgärder till dess att regeringen är färdig med utredningen om regler för avlopp på
landsbygden. Det är låg belastning på avloppsanläggningen och tvåkammarbrunnen slamtöms
årligen. Vidare uppger han som skäl att det är ca 500 meter till närmaste bäck och marken där
emellan är bevuxen. Kostnader för att inrätta en ny avloppsanläggning ser han som orimligt hög i
förhållande till nuvarande nyttjandegrad. Det går inte att koppla ifrån inkommande vatten då
värmepumpen, som används för uppvärmning, kräver tillgång till vatten.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Slamavskiljning i
en tvåkammarbrunn, av avloppsvatten från vattentoalett, har aldrig varit godkänt. 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-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.
Miljö- och byggnämnden bedömer att de skäl som angetts i förfrågan att förlänga åtgärdstiden för
avloppsanordningen tills vidare inte är tillräckliga utan miljö- och byggnämnden vidhåller tidigare
beslut.
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Forts § 44

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2012-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 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 september 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med en spridarledning
Utloppet efter infiltrationsledningen går ovan mark
Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas
Den efterföljande reningen är fel utförd och underdimensionerad
Anläggningen inte utförd i enlighet med tillståndet och har hög ålder

Ansökan om nytt avlopp har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D X-2013 och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare
förlängs åtgärdstiden till ett år.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 45

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 april 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

efter trekammarbrunnen leds avloppsvattnet direkt ut i ett öppet dike
anläggningen har hög ålder och tillstånd 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-2017-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 46

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

Beslutet skickas till
X och X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 maj 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

den efterföljande reningen i ett cementrör har satt igen så avloppsvatten tränger upp i
markytan
anläggningen har hög ålder

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

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 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 § 47

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

avloppsvattnet släpps ut ovan mark i ett dike utan att ha genomgått någon efterföljande rening
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

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

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

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

13 (73)

Forts § 48

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

§ 49

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

14 (73)

Dnr MB-2016-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

volymen i trekammarbrunnen är okänd
ingen efterföljande rening sker innan avloppsvattnet släpps ut i ett dike
tillstånd för anläggningen saknas

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

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

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

15 (73)

Forts § 49

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

§ 50

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

16 (73)

Dnr MB-2016-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 september 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

nivån i trekammarbrunnen är hög och brunnen har varit översvämmad
volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening saknas och vatten trycker upp i marknivå efter trekammarbrunnen
anläggningen har hög ålder och tillstånd 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-2017-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

17 (73)

Forts § 50

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

§ 51

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

18 (73)

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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Avskiljningsväggarna var vid inspektionen översvämmade och slam avleds från
trekammarbrunnen
Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
Anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-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 två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

19 (73)

Forts § 51

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

§ 52

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

20 (73)

Dnr MB-2012-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 augusti 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
Tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-X-2013 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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

21 (73)

Forts § 52

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

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

22 (73)

Dnr MB-2012-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 september 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Infiltrationen är underdimensionerad
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-X-2013 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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

23 (73)

Forts § 53

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

§ 54

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

24 (73)

Dnr MB-2012-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 september 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Infiltrationen är underdimensionerad
Tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd till nytt avlopp, men kontrollplan har ännu inte
kommit in som visar att nytt avlopp utförts.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-X-2013 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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

25 (73)

Forts § 54

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

§ 55

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

26 (73)

Dnr MB-2012-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X, X, X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 350 kr vardera, förbjuda X, idnummer X, X,
idnummer X, och X, idnummer X, att från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 september 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
Tillstånd för anläggningen saknas
Anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd till nytt avlopp, men kontrollplan har ännu inte
kommit in som visar att nytt avlopp utförts.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-X-2013 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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

27 (73)

Forts § 55

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

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

28 (73)

Dnr MB-2013-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 oktober 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Nivån i trekammarbrunnen var oroväckande hög trots begränsad användning
Hela, eller delar av, infiltrationsledningarna ligger under vatten
Anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-X-2013 och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut. Fastighetsägaren har lämnat ett önskemål att få förlängd åtgärdstid till 31
september 2018, vilket uppfylls i och med detta beslut.

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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

29 (73)

Forts § 56

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

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

30 (73)

Dnr MB-2012-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Arrendator

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 13 september 2018.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
Tillstånd för anläggningen saknas
Anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-X-2013 och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har
varit på platsbesök och ansökan om nytt avlopp kommer snart 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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

31 (73)

forts § 57

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

§ 58

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

32 (73)

Dnr MB-2012-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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 september 2012.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Nivån i trekammarbrunnen var låg
Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
Tillstånd för anläggningen saknas
Avloppsanläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-X-2013 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-X-2013 beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 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 § 58

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning
som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten
från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara
tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till
en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det,
exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att
avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och
minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-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 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer
X, och X, personnummer X, att från och med den 1 maj 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 september 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Brunnen bedöms vara otät
Slamflykt sker till fördelningsbrunnen och slam har gått vidare ut i infiltrationen och satt igen
hela eller delar av denna
Anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten har bytt
ägare förlängs åtgärdstiden till ett år.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 59

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning
som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten
från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara
tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till
en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det,
exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att
avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och
minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2015-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X att
från och med den 1 maj 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 och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller 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. Eftersom fastigheten bytt ägare
förlängs åtgärdstiden till ett år.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 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 § 60

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

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, organisationsnummer X,
att från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 september 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
trekammarbrunnen är otät då nivån i trekammarbrunnen är låg trots normal belastning
volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening sker i en stenkista
stenkistan har satt igen så avloppsvatten trycker upp ur marken
anläggningen har hög ålder och tillstånd 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-2017-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 61

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning
som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten
från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara
tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till
en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det,
exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att
avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och
minst 70 % reduktion av fosfor.
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Dnr MB-2016-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 vardera, förbjuda X, personnummer X,
och X, personnummer X, att från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

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

slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig
nivån i enkammarbrunnen är hög
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
avloppsvatten tränger upp ur marken efter enkammarbrunnen
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

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

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 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 § 62

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

§ 63

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

42 (73)

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X personnummer X, att från
och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

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

slamavskiljningen i enkammarbrunnen är inte tillräcklig
efterföljande rening saknas, avloppsvattnet leds direkt till ett dike efter enkammarbrunnen
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

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

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

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

43 (73)

Forts § 63

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

§ 64

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

44 (73)

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 7 juli 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig
efterföljande rening saknas då avloppsvattnet släpps i ett öppet dike
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

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

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

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

45 (73)

forts § 64

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

§ 65

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

46 (73)

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från
och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
det finns ett hål vid vattenytan mellan trekammarbrunnens andra och tredje kammare
trekammarbrunnens avskiljningsväggar har börjat vittra
volymen i trekammarbrunnen är okänd
efterföljande rening sker i en stenkista, stenkistan har satt igen så avloppsvatten rinner ut på
marken
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

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

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

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

47 (73)

Forts § 65

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

§ 66

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

48 (73)

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

ingen slamavskiljning sker då slamavskiljaren är översvämmad och slam trycker upp till locket
T-rör har inte kunnat konstateras på slamavskiljarens utgående ledning
slamavskiljarens volym är okänd
efterföljande rening sker i en stenkista
anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

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

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

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

49 (73)

Forts § 66

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

§ 67

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

50 (73)

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 augusti 2016.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

slamavskiljningen är otillräcklig då nivån i slamavskiljaren är ända upp till locket
typ av och volymen på slamavskiljaren är okänd
efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid
inventeringstillfället
anläggningen har hög ålder och tillstånd 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-2017-X och kommunicerat
förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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51 (73)

Forts § 67

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

§ 68

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

52 (73)

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 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer
X, och X, personnummer X, att från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 september 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Slamavskiljaren 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 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 två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sida

2018-05-02

53 (73)

Forts § 68

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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Utdragsbestyrkan
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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 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 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 september 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
Var avloppsvattnet tar vägen efter enkammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen,
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 två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 69

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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Utdragsbestyrkan
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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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 september 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Slamavskiljaren 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 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 två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 70

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

Beslutet skickas till
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
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Miljö- och byggnämnden

§ 71

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 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 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 och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Slamavskiljaren är en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
Tillstånd för anordningen 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 två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 71

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

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att
från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

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

Avloppsanordningen består av två enkammarbrunnar, vilket är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas
Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
Tillstånd för anordningen saknas
Anordningen har hög ålder

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

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat
avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och
smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den
framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 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 § 72

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 25 000 kr vardera, förbjuda X, id-nummer X,
och X, id-nummer X, att från och med den 1 november 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 oktober 2015.
Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver
vidtas:
-

Vatten från wc och BDT-avlopp avleds via en ledning direkt ut ovan mark
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 två år efter att brister konstaterats. Miljö- och
byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 april 2018 förbjuda utsläpp
av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2018 förenas förbudet med ett
vite.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-02

63 (73)

Forts § 73

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-2018-X

Miljösanktionsavgift, cistern
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X med personnummer X och X med personnummer X ska
betala en miljösanktionsavgift på 2 000 kronor. Anledningen är att det på fastigheten X finns en
cistern som inte är kontrollbesiktad inom gällande intervall.

Ärende
Den 8 mars 2018 genomförde miljö- och byggförvaltningen en föranmäld rutininspektion hos X och
X. Det konstaterades vid besöket att det finns en cistern på fastigheten som inte kontrollerats inom
gällande intervall. Ärendet har kommunicerats men inget yttrande har kommit in.

Motivering
En påminnelse skickades den 28 juni 2013 om att cisternen skulle kontrollbesiktigas senast den 1
september 2013, men ingen kontrollbesiktning har gjorts. Därför bedömer miljö- och byggnämnden
att en miljösanktionsavgift ska tas ut.

Lagrum
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och 10 kap 4 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift betalas för en överträdelse av 8 kap 5 och 6 §§
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna
intervall. Miljösanktionsavgiften är 2 000 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.
Återkommande kontroll av cisterner med tillhörande rörledningar ska enligt NFS 2003:24 8 kap 5
och 6 §§ genomföras med ett intervall av 12 år (cistern med korrosionsskydd, K-cistern) eller 6 år
(cistern som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd, S-cistern).
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Upplysningar
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske
senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som
lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med
dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Beslutet skickas till
X och X

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

Kopia
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
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Dnr MB-2018-737

Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar
Fastighet

Mogärde 20:3

Sökande

Tekniska kontoret

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar på fastigheten
Mogärde 20:3.
Bygglovet gäller till och med den 31 december 2021
Avgift: 4 260 kronor. Faktura skickas separat.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar och arbetsområde i samband med att
Withalaskolan ska byggas om. Planerad etablering kommer att ske på allmänplatsmark
Berörda grannar på Frode 10, Frode 11, Kyrkvärden 1, Kyrkvärden 2, Lyktan 1, Lyktan 3, Lyktan 4,
Lyktan 5 och Lyktan 7 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheten Lyktan 7 har lämnat in skriftliga synpunkter på den föreslagna åtgärden. De
uttrycker oro för att vägen till och från Norrgårdsskolan, där deras barn cyklar, ska bli mer
trafikerad och därmed osäker. De tycker även att miljön vid dammen kommer att förstöras.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat följande yttrande.
De har utrett flera olika platser men på grund av de begränsade ytorna, de stora nivåskillnaderna
och att man inte vill fälla träd, så finns det inga lämpliga platser kvar. Befintlig parkering måste
användas för skolans anställda.
Sökande har även lämnat in en karta över cykelvägar och vägar som berörs av etableringen.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har
några synpunkter.
Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.
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Motivering
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan då åtgärden är tillfällig och
kommer betjäna byggandet av skola.
I området finns olika cykelvägar och framkomligheten finns kvar trots att cykelvägar delvis kommer
vara avstängda under byggtiden. Vägen som påverkas är en allmän gata och används redan idag för
transporter till och från skolan. Miljö- och byggnämnden bedömer att de boendes framkomlighet
inte påverkas av planerad etablering.

Lagrum
Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har
gått ut, bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om
åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett
allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till
den användning som har bestämts i detaljplanen
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller
någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas
för ett ändamål som avses i 9 §.
Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § planoch byggförordningen).

Upplysningar
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.
En avvecklingsplan måste lämnas in till miljö- och byggförvaltningen innan startbesked kan ges.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
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Forts § 75
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.
Avvecklingsplan ska vara fullföljd senast då tiden för beslutet går ut. Ett tidsbegränsat bygglov kan
eventuellt förlängas.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Kopia
Fastighetsägarna till Lyktan 7

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
Sökandes förklaring
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Dnr MB-2017-151

Beslut angående energiberäkning
Fastighet

Vipan 1

Sökande

Tekniska kontoret

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att innan startbesked lämnas ska inlämnad energiberäkning
kompletteras med en ny beräkning, där en installation av solceller finns med för att uppnå en
bättre energiprestanda.

Ärende
Inför om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan lämnades ett villkorsbesked, § D 2023-2012. I
villkorsbeskedet angavs att kraven i 8 kap. 1, 2 och 4 §§ ska uppfyllas för hela ombyggnaden.
I det gällande bygglovet för om- och tillbyggnaden framgår att Boverkets krav för ändring av
byggnader ska gälla, det vill säga att nybyggnadskrav även gäller för den ombyggda delen.
I pågående bygglovsärende har startbesked utfärdats för nybyggnadsdelen av Mogärdeskolan. Inför
tekniskt samråd och startbesked för delen som ska byggas om har en energiberäkning lämnats in
den 10 april 2018. Energiberäkningen visar följande:
-

Aktuellt nybyggnadskrav är för energiprestanda 100,1 kWh/kvm, år.
Energiprestanda före ombyggnad är 186,7 kWh/kvm, år.
Energiprestanda enligt energiberäkning är 151,5 kWh/kvm, år

Ombyggnaden kommer inte att uppfylla nybyggnadskraven. Energiprestandan kommer att
överskrida nybyggnadskravet med 51 %.
Åtgärderna som ska utföras för att minska energianvändningen har enligt sökande, tagits fram
baserat på vad som är lämpligt ur ett byggtekniskt perspektiv, vad som är ekonomiskt försvarbart
samt vilka åtgärder som kan genomföras utan att väsentligt ändra byggnaden arkitektoniskt.
Det har förts diskussion om möjligheten att montera solceller på byggnadens tak för att
kompensera energiförbrukningen genom att tillföra energi, men sökande anser inte att en skola är
lämplig att montera solceller på eftersom skolor inte utnyttjas under sommarhalvåret då solceller
producerar som mest energi.
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Motivering
Nybyggnadskraven kommer inte att uppfyllas för den ombyggda delen av skolan. Det finns dock
skäl till att utesluta en del möjliga åtgärder till bättre energiprestanda. Tilläggsisolering av
tegelväggar skulle medföra risk för att byggnaden förvanskas. Tilläggsisolering av vindar skulle i de
flesta fall medföra att takkonstruktionen skulle behöva byggas om och förändra exteriören på
byggnaden. Byggnaden finns med i den kulturhistoriska utredningen från 2014.
Solceller är däremot fullt möjliga att montera på byggnadens tak. Solceller skulle bidra till att
byggnadens energiprestanda förbättrades.
Tekniska kontoret har som mål att minska klimatpåverkan genom att energieffektivisera i
fastigheter. Man ser möjligheter till att energibesparande åtgärder på sikt blir självfinansierade.
Detta är även en åtgärd som finns med i länsstyrelsens åtgärdsprogram för att nå miljömålet
”minskad klimatpåverkan”.

Lagrum
Enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen avses som ombyggnad en ändring av en byggnad som innebär
att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Enligt 8 kap. 2 § ska, om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 2 § kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och
avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
Enligt 8 kap. 4 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
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Enligt 8 kap. 5 § ska kraven i 4 § uppfyllas på så sätt att de
1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad, och
2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt
rimlig livslängd.
De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första stycket är de krav som gäller när
uppförandet eller ändringen görs. Kraven ska uppfyllas i samma omfattning av byggnaden som
anges i 2 § första stycket, om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 2 §.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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Dnr MB-2014-X

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 75 000 kronor vardera för
fastighetsägarna X med ID-nummer X, och X med personnummer X, hos mark- och miljödomstolen
då inga åtgärder har utförts enligt åtgärdsföreläggande förenat med vite § X-2017.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har i beslut § X-2017 förelagt om att byggnaden antingen ska rustas
upp i enlighet med föreläggandet eller alternativt rivas.
Åtgärderna skulle varit vidtagna senast den 27 mars 2018. Vid inspektion den 23 april 2018 hade
inga åtgärder utförts.

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 och byggnaden
utgör en potentiell fara.

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.

Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Bilagor
Beslut § X-2017
Fotografier tagna den 23 april 2018
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§ 78

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
- Ärendelista 19 mars-18 april, dnr MB-2018-992-1
- Delegationsbeslut 19 mars-18 april, dnr MB-2018-992-2
- Kallelse till sammanträde och syn angående X
Fokusområde, tillsyn av åkerier, grävare och mellanlager under maj-september 2018,
Dnr MB-2018-992-3
Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
- X
- X
- X
Beslut från länsstyrelsen:
- X, avslår överklagandet, utsläpp av avloppsvatten, dnr MB-2016-X
Beslut från mark- och miljödomstolen
- X, avslår överklagandet
Beslut från mark- och miljööverdomstolen
- X och X, ger inte prövningstillstånd, vindkraftverk, dnr MB-2013-X

Just sign

Utdragsbestyrkan

