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§ 187

Ändringar i föredragningslistan
-

x, förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, utgår, kontrollplan har lämnats in.

-

x, vitesförbud nedskräpning, bordläggs till nästa sammanträde.

Just sign
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Dnr MB-2015-x

Begäran om förlängd åtgärdstid
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte förlänga åtgärdstiden för förbud mot utsläpp av
avloppvatten på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen genomförde den 20 juli 2015 en inventering på den aktuella fastigheten.
Av inventeringen framgår att avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn och att det inte sker
någon efterföljande rening utan avloppsvattnet leds direkt till ett dike efter tvåkammarbrunnen.
Tillstånd för anläggningen saknas.
Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 april 2016 att från och med den 1 maj 2018 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på
fastigheten x.
Förbudet överklagades till länsstyrelsen den 16 maj 2016. Länsstyrelsen avslog överklagandet.
Fastighetsägaren ansökte då hos miljö- och byggnämnden om att få förlängd åtgärdstid med ett och
ett halvt år. Skälen som anges är bland annat att överklagandet tagit tid, att det rör sig om ett
fritidshus samt att det behövs mer tid för att planera hur avloppet ska anläggas och vilken entreprenör
som ska anlitas.

Motivering
Den aktuella avloppsanläggningen uppfyller inte gällande krav på rening för avlopp och det finns risk
för att avloppsvattnet kan medföra olägenhet för människors hälsa och miljön.
Vid beslutet om förbud har hänsyn tagits till att det är ett fritidshus och tiden i åtgärdspolicyn för
enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, har följts.
Miljö- och byggnämnden bedömer inte att de skäl som angetts i ansökan om förlängd åtgärdstid är
tillräckliga för att förlänga tiden med ett och ett halvt år.

Upplysning
När tiden för förbudet träder ikraft kommer ärendet tas upp för ett beslut om förbud vid vite.
Åtgärdstiden i detta förbud kommer att bli 6 månader.

Utdrag
x

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-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 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X, X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 november 2014.
Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam för X och består av en slambrunn av
okänd storlek och typ. Vid inspektionstillfället var slamavskiljaren kraftigt översvämmad och varken
avskiljningsväggar eller in- och utlopp kunde noteras. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas och anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 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
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Forts § 189

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.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-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 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 november 2014.
Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam för X har indraget vatten och WC
och X har indraget vatten men ingen WC. Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med
okänd volym. T-rör saknas på utgående ledning. Vid inspektionen noterades att en av
avskiljningsväggarna börjat vittra. Den efterföljande reningen sker i en stenkista och uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Vid inspektionen konstaterades att vatten trycks upp ur marken
där stenkistan är placerad. Tillstånd för anläggningen saknas och anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 förenas förbudet med
ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 190

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

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

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-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 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X, X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 november 2014. Vid
inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam för både bostadshus och ladugård och
består av en trekammarbrunn med okänd volym. T-rör finns på utgående ledning. Efter
trekammarbrunnen släpps avloppsvattnet via en ledning direkt till ett dike och den efterföljande
reningen uppfyller därmed inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 förenas förbudet med
ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 191

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

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

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-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 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014. Vid inventeringen
framkom att avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas. Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal
skyddsnivå. Avloppsvatten trycks dessutom upp i markytan ovan stenkistan. Tillstånd för anläggningen
saknas.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 förenas förbudet med
ett vite.
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Forts § 192

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

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

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

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 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014. Vid inventeringen
framkom att avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten X och består av en trekammarbrunn,
T-rör saknas på utgående ledning. Efterföljande rening ska ske i en infiltrationsbädd med tre
spridningsledningar enligt tillstånd från 1987. Vid inspektionen noterades endast två utlopp i
fördelningsbrunnen varav det ena inte belastas. Från det utloppet som belastas i fördelningsbrunnen
leds avloppsvattnet till ett direktutsläpp i ett dike. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande
krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 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

2016-11-01

13 (23)

Forts § 193

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.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 194

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

14 (23)

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

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 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014. Vid inventeringen
framkom att avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten X och består av en trekammarbrunn,
T-rör saknas på utgående ledning. Efterföljande rening ska ske i en infiltrationsbädd med tre
spridningsledningar enligt tillstånd från 1987. Vid inspektionen noterades endast två utlopp i
fördelningsbrunnen varav det ena inte belastas. Från det utloppet som belastas i fördelningsbrunnen
leds avloppsvattnet till ett direktutsläpp i ett dike. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande
krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-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. Miljöoch byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 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

2016-11-01

15 (23)

Forts § 194

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.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 195

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

16 (23)

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från
och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 oktober 2014.
Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på
utgående ledning. Ingen efterföljande rening sker utan avloppsvatten leds via en tät ledning till utsläpp
i marknivå. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas.
Vid inspektionstillfället noterades en brunn med ett inlopp och av okänd funktion bredvid
trekammarbrunnen. Eventuellt är brunnen en dagvattenbrunn. Huruvida brunnen är påkopplad på
avloppsanläggningen kunde inte konstateras vid inspektionen.
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-2015-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-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 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 oktober 2016 förenas förbudet med
ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

17 (23)

Forts § 195

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.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 196

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

18 (23)

Dnr MB-2016-X

Vitesföreläggande, nedskräpning
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, personnummer X, att vid ett vite av 10 000 kronor,
senast den 31 maj 2017, ha forslat bort allt avfall i grustäkten på fastigheten.
Föreläggandet gäller allt avfall som ligger i grustäkten undantaget ett skärbord till en tröska samt fem
traktordäck på fälg.
Handläggningsavgift: 850 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 2 maj 2016 in ett klagomål om nedskräpning på fastigheten X.
Vid inspektion, som gjordes den 3 maj 2016, konstaterades att det fanns en stor mängd avfall som har
tippats i grustäkten samt att skrot och däck med mera förvaras där. Kommunicering med
fastighetsägaren har skett den 4 maj 2016.
Den 20 oktober 2016 gjordes en ny inspektion tillsammans med fastighetsägaren. Uppstädning har
påbörjats men mycket avfall finns kvar i grustäkten, bland annat en tunna med olja, en dunk med olja,
tomma dunkar och annat plastavfall, metallskrot, cistern, ackumulatortank, bilvrak och bildelar,
timmerkran, grävlingshägn och en sipaxtank.
Fastighetsägaren planerar att fortsätta att städa upp men vill ha kvar ett skärbord till en tröska för att
plocka delar från detta till en nyare tröska samt fem däck på fälg till en traktor.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har den 4 maj 2016 informerat X om att klagomål inkommit och vilka
regler som gäller för hantering av avfall. Nedskräpning pågår fortfarande även om uppstädning har
påbörjats, varför det är motiverat att förelägga om uppstädning.

Upplysningar
Vid inspektionen upptäcktes en dunk med ca 5-10 liter hydraulolja samt en tunna med ca 100 liter
vätska (troligen olja). Dessa ska så fort som möjligt hämtas av godkänd transportör. Allt avfall ska tas
omhand på en godkänd avfallsanläggning.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

19 (23)

Forts § 196

Lagrum
Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ned
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
I 26 kap 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § får ett beslut om förelägganden eller
förbud förenas med vite.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 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 miljö.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 197

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

20 (23)

Dnr MB-2016-X

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § X-2016, om att vid vite förbjuda fastighetsägarna
att elda utomhus samt vitesföreläggande att forsla bort skrotbilar.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 4 oktober 2016 beslutat att, vid löpande vite om 5 000 kronor
vardera, förbjuda fastighetsägarna att elda utomhus.
Miljö- och byggnämnden har den 4 oktober 2016 beslutat att, vid vite om 5 000 kronor vardera, forsla
bort tre fordon från fastigheten samt att ställa upp övriga fordon på ett ordnat sätt.

Motivering
Efter att beslutet fattats har en av fastighetsägarna överklagat beslutet. I överklagandet förklaras att
eldning skett för att tända kolgrill samt att aktuella bilar på tomten är bortforslade.
Vid besök på plats den 19 oktober konstaterades att aktuella fordon forslats bort och att övriga bilar
var uppställda på ett ordnat sätt.
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och
ska återtas.

Upplysningar
Eldning för att tända en kolgrill är tillåtet. Om annan eldning utomhus sker i framtiden kan nytt
tillsynsärende påbörjas.
Föreskrifterna om avfallshantering för Vetlanda kommun tillåter endast eldning av trädgårdsavfall
såsom löv, grenar, kvistar och gräs utanför detaljplanelagt område respektive område med
sammanhållen bebyggelse.

Utdrag
X
X
X
X, delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 198

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

21 (23)

Dnr MB-2014-X

Överklagan, ändrar beslut i enlighet med överklagandet
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra det tidigare beslutet, § X-2016, i enlighet med önskemål i
överklagandet. Tidpunkten för när rivningen och uppstädningen från allt rivningsmaterial ska vara
slutförd, flyttas fram till den 1 september 2017.
Miljö- och byggnämnden godtar även önskemålet om att stenblock och natursten ska få vara kvar. Då
rivningen kommer att pågå en längre tid har fastighetsägaren tagit på sig att stänga igen samtliga
ingångar på nedre plan så att ingen kan komma in i byggnaden och skada sig.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, X. I
tidigare beslut skulle båda byggnaderna varit rivna senast 4 månader efter att fastighetsägaren
mottagit beslutet, runt den 30 januari 2017.
Fastighetsägaren har överklagat beslutet och inte motsatt sig rivningen men förklarar att han behöver
mer tid på sig att slutföra rivningen. Fastighetsägaren vill även att stenblocken som har använts till
fundament och naturstenen ska få vara kvar på platsen. Fastighetsägaren föreslår att samtliga
ingångar på nedre plan ska stängas igen så att ingen kommer in och kan skada sig.

Motivering
Fastighetsägaren har rivit den ena byggnaden och visar tydligt sin vilja att fullfölja åtgärdsföreläggandet,
men behöver mer tid på sig för att riva även den sista byggnaden.

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

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

22 (23)

§ 199

Sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2017
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa följande datum för miljö- och byggnämndens
sammanträde 2017 och justerare.
Beredning

Sammanträde

14.00 I Hexagon på
miljö- och byggförvaltningen

14.00 i Hexagon på
miljö- och byggförvaltningen

24 januari

31 januari, klockan 13.00
KF-salen

Sten Johansson

28 februari

7 mars

Roger Eriksson

28 mars

4 april

Börje Andreasson

25 april

2 maj, resa

Mikael Svahn

30 maj

måndagen den 5 juni

Kjell Brolin

27 juni

4 juli

Håkan Thydén

29 augusti

5 september

Sten Johansson

26 september

3 oktober

Roger Eriksson

31 oktober

7 november

Börje Andreasson

28 november

5 december

Mikael Svahn

Rum 1 och 2 biblioteket är bokat klockan 13-14 sammanträdesdagar.
Den 31 januari och den 2 maj är inte rum 1 och 2 bokade.

Utdrag
Ledamöter i miljö- och byggnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan

Justerare

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

23 (23)
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Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
- Ärendelista 19 september-18 oktober, dnr MB-2016-2859-1
- Delegationsbeslut 19 september-18 oktober, dnr MB-2016-2859-2
- Information från förvaltningen
Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
-

X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2011-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2014-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X
X, dnr MB-2012-X

Beslut från länsstyrelsen:
- X, avslår överklagandet enskilt avlopp, dnr MB-2015-X
Dom från mark- och miljödomstolen:
- X, ändrar tiden för flyttning av villvagnen, dnr MB-2015-X
- X, avslår överklagandet, containern ska flyttas, dnr MB-2016-X
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