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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 12 500 kr vardera, förbjuda x,
personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x,
Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 13 augusti
2013. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning.
Avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen har varit översvämmade. Efterföljande rening sker,
enligt muntlig uppgift från fastighetsägaren, i en infiltrationsbädd med en infiltrationsledning.
Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas. Tillstånd för avloppsanordningen saknas. Anläggningen
har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap.
7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten Södra Karstorp
1:5 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.

Just sign
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Forts § 141

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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.

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

4 (58)

Forts § 141

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten x måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
x

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign
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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 12 500 kr vardera, förbjuda x, att från och
med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X
den 11 juni 2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Mycket
slam fanns i samtliga kamrar vid inspektionstillfället. Efterföljande rening sker enligt muntlig
uppgift från fastighetsägaren i en infiltrationsbädd. Detta kunde inte bekräftas vid
inspektionstillfället då varken fördelningsbrunn eller luftningsrör kunde ses. Tillstånd till
anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 142

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Utdrag
x

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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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 50 000 kr, förbjuda X, idnummer x, att från och
med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X
den 15 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilken är otillräckligt när slam från wc ska
avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap.
7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med otillräcklig rening tre
år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat
att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och
byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016
förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 143

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den
1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan
kommit in.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 9 juli 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint
om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från
fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap.
7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker
efterföljande rening tre år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt
2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen
fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 144

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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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Forts § 144

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och 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

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att
från och med den 1 september 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 12 juni 2012.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, som är otillräcklig när slam från wc ska
avskiljas. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav
för normal skyddsnivå.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda
tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och
byggförvaltningen har muntligen påmint nya fastighetsägaren X om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap.
7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker efterföljande
rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare
beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används
efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite. Åtgärdstiden förlängs då fastigheten har bytt
ägare.
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Forts § 145

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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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Forts § 145

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav eller
en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast
den 1 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan
kontrollplan kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också
vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

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 25 000 kr vardera, förbjuda x, att från och
med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 21 oktober
2014. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Torkat slam
finns på trekammarbrunnens väggar och på T-röret och brunnen har varit kraftigt översvämmad.
Vid inventeringstillfället var nivån i trekammarbrunnen låg. Enligt uppgifter från Vetlanda
kommuns renhållningsentreprenör har slamtömning aldrig skett på fastigheten.
Trekammarbrunnen bedöms därmed vara otät. Från trekammarbrunnen leds vattnet via en
fördelningsbrunn till två infiltrationsledningar vars ändar mynnar i ett grävt dike. Enligt muntlig
uppgift från fastighetsägare x grävdes infiltrationsledningarna fram när den gamla infiltrationen
satt igen. Tillstånd för en trekammarbrunn samt en infiltrationsbädd på 30 m2 finns från år 1995.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägarna.

Motivering
Avloppsanordningen uppfyller inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken med avseende
på att slamavskiljaren är otät samt med avseende på att efterföljande rening saknas.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
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Forts § 146
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med otät
slamavskiljare samt avsaknad av efterföljande rening ett år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort
en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom
avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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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Forts § 146

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den 1 mars 2017.
Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 147

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

18 (58)

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 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 23 maj 2014.
Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen leds avloppsvattnet
direkt ut i marknivå utan föregående rening. Detta uppfyller inte gällande krav för normal
skyddsnivå. Tillstånd för en anläggning med trekammarbrunn finns från år 1971.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för
ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit
in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med direktutsläpp
ett år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare
beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används
efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 147

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och
vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som
färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Utdrag
X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2013-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, att från och
med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 27 oktober
2014. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en slamavskiljare. Slamavskiljaren är kraftigt översvämmad och
orenat avloppsvatten flödar runt brunnen. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav
för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny
avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte
kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat
vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägarna.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och den
efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven
på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten x inte uppfyller
de krav som ställs i miljöbalken.
Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår
att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning som är ur funktion
ett år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare
beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används
efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 148

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.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
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.

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten x, måste en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den 1 mars
2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan
kommit in.
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X

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2012-x

Återtagande av vitesföreläggande, följa meddelat tillstånd
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta § x-2015 att vid vite inrätta en infiltrationsbädd.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 3 november 2015 beslutat att vid vite förelägga X vid vite av
25 000 kr att följa meddelat tillstånd § D-2015-x vilket innebär att en infiltrationsbädd med minst
två raka spridningsledningar med en total längd på 30 meter ska inrättas på fastigheten X senast
den 1 maj 2016. Beslutet överklagandet till Länsstyrelsen i Jönköpings län som avslog
överklagandet den 12 maj 2016 och endast ändrade beslutet på så sätt att tiden för när
föreläggandet skulle vara uppfyllt flyttades fram till två månader efter det att beslutet vunnit laga
kraft.

Motivering
Fastighetsägaren har lämnat in en kontrollplan med tillhörande fotodokumentation som visar att
avloppsanordningen nu är utförd i enlighet med tillståndet och miljö- och byggnämnden gör
bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.
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X
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Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick vid inventeringen av enskilda avlopp den 18 april 2016 veta att x
har inrättat en ny avloppsanordning på fastigheten X. Anordningen består av en slamavskiljare av
okänd typ och storlek och med en efterföljande rening i en infiltrationsbädd med två
spridningsledningar på vardera ca 12 meter. Inget tillstånd för detta har sökts trots att tillstånd
krävs.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning utan tillstånd har
kommunicerats med Xmen de har inte kommit in med något yttrande.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för
att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och
byggnämnden.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.
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Forts 150

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

Utdrag
x

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign
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Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

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

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick i samband med inventering av avloppsanläggningen på
fastigheten X den 1 juni 2016 veta att X har inrättat en ny sluten tank år 2013 på ovan nämnd
fastighet. Avloppsanläggningen betjänar byggnaden med café. Inget tillstånd för inrättandet har
sökts trots att tillstånd krävs.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning utan tillstånd har
kommunicerats med x. De har kommit in med ett yttrande där de önskar slippa betala
miljösanktionsavgiften. Motiveringen är att de trodde att det räckte med informationen på
bygglovsansökan för cafébyggnaden, om att en sluten tank skulle inrättas. De anser även att det
blir en stor onödig utgift som drabbar föreningen.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. I mötesprotokollet från det tekniska samrådet, daterad den 22 november 2013,
informeras x om att anmälan för enskilt avlopp ska göras till miljö- och byggnämnden. Detta
gjordes inte trots informationen så miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut
miljösanktionsavgift.
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Forts § 151

Lagrum
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för
att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och
byggnämnden.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

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

Utdrag
x

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 152

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

27 (58)

Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är försent inlämnad kontrollrapport för 2014 från
läckagekontroll av köldmedier på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande år 2014
och 2015. Båda kontrollrapporterna lämnades in till miljö- och byggförvaltningen den 21 mars
2016.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent inlämnad rapportering från läckagekontroll
2014 av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen har kommunicerats med bolaget.
Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska
operatören om det under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i
utrustning som omfattas av läckagekontroll senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge in
en rapport till tillsynsmyndigheten om den utrustningen.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 17 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav
på rapportering från läckagekontroll av köldmedier. Miljösanktionsavgiften är 1 000 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.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.
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Forts § 152

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

Utdrag
X

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign
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Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X,

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att bolaget installerat utrustning som innehåller
10 kg köldmedia eller mer på fastigheten X, verksamhet x, i Vetlanda kommun utan att innan ha
informerat tillsynsmyndigheten om detta.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2015.
Av kontrollrapporten framgår att bolaget inte fullgjort kravet på att innan installation av
utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer informera tillsynsmyndigheten om detta.
Installation av köldmedieutrustning genomfördes den 24 september 2015 samt den
30 november 2015.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för ej fullgjort krav på information till tillsynsmyndigheten
har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska
operatör innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser eller mer informera
tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett
ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 16 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav
på information till tillsynsmyndigheten. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.
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MBN § 153

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

Utdrag
X

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign
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Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X,

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att bolaget installerat utrustning som innehåller
10 kg köldmedia eller mer på fastigheten X, verksamhet x i Vetlanda kommun utan att innan ha
informerat tillsynsmyndigheten om detta.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2014
och 2015. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort kravet på att innan installation
av utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer informera tillsynsmyndigheten om detta.
Installation av köldmedieutrustning genomfördes den 16 december 2014.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för ej fullgjort krav på information till tillsynsmyndigheten
har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska
operatör innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser eller mer informera
tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett
ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 16 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav
på information till tillsynsmyndigheten. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.
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Forts § 154

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

Utdrag
X

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 155

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

33 (58)

Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av
köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2014
och 2015. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 20
oktober 2014 och 15 november 2015.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med
bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton
koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för
läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt kap 9 § 1 i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav
på kontrollintervall. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade
växthusgaser framgår att hänvisningar till förordning (EG) nr 842/2006 ska anses som
hänvisningar till den nu gällande förordningen enligt jämförelsetabell i bilaga VIII.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

34 (58)

Forts § 155

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

Utdrag
X

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 156

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

35 (58)

Dnr MB-2016-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x,
ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av
köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2014
och 2015. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av
köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 11
december 2014 och den 21 mars 2016.
Beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med
bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap
som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton
koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för
läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt kap 9 § 1 i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav
på kontrollintervall. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.
Av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade
växthusgaser framgår att hänvisningar till förordning (EG) nr 842/2006 ska anses som
hänvisningar till den nu gällande förordningen enligt jämförelsetabell i bilaga VIII.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

36 (58)

Forts § 156

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

Utdrag
X

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 157

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

37 (58)

Dnr MB-2016-x

Återtagande av vitesföreläggande, nedskräpning
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016 att vid vite ta bort avfall på
fastigheten.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 7 juni 2016 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att samtliga
fordon som bedöms som uttjänta och därmed klassas som avfall samt övrigt avfall ska forslas
bort.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren städat upp på fastigheten i enlighet med
föreläggandet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att vitesföreläggandet därmed har
förlorat sin betydelse.

Utdrag
x

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 158

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

38 (58)

Dnr MB-2016-x

Vitesföreläggande, nedskräpning
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, personnummer x, att senast till den 31 oktober
2016 vid ett vite av 10 000 kronor, ha forslat bort samtliga fordon som bedöms som uttjänta.
Har inte fordonen transporterats bort senast angiven datum gäller ett löpande vite på 2 000
kronor per uttjänt fordon för varje kvartal därefter som fordonen står kvar.
Föreläggandet gäller de fordon som X äger eller förvarar och som finns inom eller utanför
fastigheten, norra delen och inomhus undantagen. Som uttjänta fordon räknas de fordon som
inte är i trafik, dvs avregistrerade. Även släpvagnar klassas som fordon. Med norra delen av
fastigheten räknas den del utomhus som är avgränsad med insynsskydd.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 6 juni 2016 återigen klagomål på nedskräpning vid
fastigheten X. Enligt klagomålet så står det fortfarande kvar mycket fordon kring fastigheten och
det har flyttats runt material så att störningar uppstått. Vid samtal med X den 26 juli 2016
berättade han att han plockat ut en hel del saker från förrådet, bland annat elstegar, för att kunna
sortera upp det bättre inne i förrådet.
Vid inspektion som gjordes den 2 augusti 2016 konstaterades att det på fastigheten och utmed
vägen och mot järnvägen på grannfastigheten x fanns cirka 20 uttjänta fordon inklusive
släpvagnar av olika slag.

Motivering
Miljö- och byggnämnden har tidigare förelagt X om att städa upp området från uttjänta fordon
och vite är utdömt vid tre tillfällen. Nedskräpningen pågår fortfarande.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 158

Lagrum
Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälsooch 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 4 § lag om viten får ett vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst
belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om
föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att
fullgöra denna.
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

Bilaga
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 159

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

40 (58)

Dnr MB-2013-x

Återtagande vitesföreläggande, åtgärda brister
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite åtgärda brister i
flerfamiljshus.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 3 maj 2016 beslutat att
-

vid vite om 100 000 kronor att fönster och fasad ska åtgärdas
vid vite om 5 000 kronor att väggar i tvättstugan ska behandlats så att de är lätta att hålla
rena
vid vite om 1 000 kronor att städutrustning samt städrutiner för städning efter tvätt i
tvättstugan och torkrum ska finnas
vid vite om 2 000 att ett bord ska sättas upp i tvättstugan så att det är lättare att sortera
tvätt

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren åtgärdat de brister som påpekats i föreläggandet
och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att vitesföreläggandet därmed har förlorat sin
betydelse och ska återtas.

Utdrag
x

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 160

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

41 (58)

Dnr MB-2015-x

Återtagande av vitesföreläggande, OVK
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite komma in med ett
besiktningsprotokoll över utförd ventilationskontroll.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 5 juli 2016 beslutat, vid vite om 15 000 kronor, att
fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK- besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett besiktningsprotokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

Utdrag
X

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 161

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

42 (58)

Dnr MB-2015-x

Återtagande av vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite komma in med ett
besiktningsprotokoll över utförd ventilationskontroll.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 7 juni 2016 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att
fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett besiktningsprotokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

Utdrag
x

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 162

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

43 (58)

Dnr MB-2016-x

Återtagande av vitesföreläggande, OVK
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite komma in med ett
besiktningsprotokoll över utförd ventilationskontroll.

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 5 juli 2016 beslutat, vid vite om 15 000 kronor, att
fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK- besiktning.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett besiktningsprotokoll och miljöoch byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

Utdrag
x

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 163

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

44 (58)

Dnr MB-2015-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 10 000 kronor vardera, förelägga
fastighetsägarna x att ha utfört följande åtgärder:
-

Städa upp lösa föremål på tomten
Byta trasiga fönster
Åtgärda tak
Åtgärda övriga delar som har brandskadats

Alternativt kan huset rivas och forslas bort till godkänd avfallsanläggning.
Åtgärderna ska vara vidtagna senast 6 månader efter ni tagit del av detta beslut.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om en brandskadad byggnad på
fastigheten, x. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten ett flertal gånger, utan att
se någon förbättring.
Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 2 februari 2016. Fastighetsägaren meddelade då att
fastigheten var rubricerad som brottsplats. Miljö- och byggförvaltningen har varit i kontakt med
polisen som meddelade att förundersökningen blev nerlagd den 20 januari 2016.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till
att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas
ytterligare.
Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida
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Forts § 163

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.

Upplysningar
Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov, rivningslov eller anmälan, måste ni göra
en ansökan/anmälan innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljöoch byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Rivningsmaterial ska forslas bort till godkänd avfallsanläggning.

Utdrag
x
x

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Lannaskede kommundelsråd

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 164

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-06

46 (58)

Dnr MB-2016-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid vite av sammanlagt 20 000 kronor, förelägga
fastighetsägaren x, att ha utfört följande åtgärder:
-

Riva eller åtgärda uthuset (vite 10 000 kronor)
Riva eller åtgärda balkongen (vite 10 000 kronor)

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 1 juni 2017.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har under de senaste 10 åren mottagit ett flertal anmälningar om
bristande underhåll och ovårdad tomt gällande fastigheten x.
Av anmälningarna framgår att byggnaden inte underhållits och att tomten är mycket ovårdad. Vid
inspektion på fastigheten den 28 juni 2016 kunde miljö- och byggförvaltningen konstatera att
fastighetens skick försämrats avsevärt sedan förra året. Taket på uthuset har delvis rasat och
balkongen likaså. Tomten är i ovårdat skick.
Ärendet är kommunicerat i skrivelse MB-2016-x den 28 juni 2016. Ni ringde den 30 juni och
meddelade att ni har för avsikt att vidta åtgärder i höst samt att ni skulle komma in med en
handlingsplan senast i slutet på augusti. Ingen handlingsplan har kommit in.
Miljö- och byggförvaltningen har den 25 augusti återigen inspekterat fastigheten och inga
åtgärder har vidtagits.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till
att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas
ytterligare.
Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Forts § 164

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. 33 § får miljö- och byggnämnden förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till
ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister
som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket…
Enligt 11 kap. 18 § får byggnadsnämnden, om det brister i underhållet av ett byggnadsverk,
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Den sakkunnige ska vara
certifierad enligt 10 kap. 8 § punkt 2 plan- och bygglagen.
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.

Upplysningar
Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov, rivningslov eller anmälan, måste ni göra
en ansökan/anmälan innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljöoch byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Rivningsmaterial ska forslas bort till godkänd avfallsanläggning.

Utdrag
x

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr MB-2016-x

Återtagande av vitesföreläggande, nedskräpning
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite städa upp på fastigheten.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har den 7 juni 2016 beslutat, vid vite om 15 000 kronor, att
fastigheten ska vara städad senast den 1 september.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren städat upp på fastigheten i enlighet med
föreläggandet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har
förlorat sin betydelse.

Upplysningar
Nytt besök kommer att ske vecka 40 för att kontrollera att släpkärran tömts och att kvarvarande
soffor har städats undan.
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x
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Dnr MB-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 150 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x
med personnummer x att ha utfört följande åtgärder:
- Riva och forsla bort det kvarstående fallfärdiga huset.
Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter ni tagit del av detta beslut.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten x.
Miljö- och byggförvaltningen har den 25 augusti 2016 inspekterat fastigheten och anser att den är
i så dåligt skick att människor och djur som befinner sig i närheten av fastigheten kan skadas. Det
andra huset som även det tidigare var fallfärdigt och i ovårdat skick har nu rivits.
Vid telefonsamtal 2015 har fastighetsägaren redovisat att husen antingen ska rustas upp eller
rivas, men inget är idag gjort med det kvarvarande huset.
Ärendet är kommunicerat i en skrivelse till fastighetsägaren den 29 juni 2016.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till
att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas
ytterligare.

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.
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Forts § 166

Upplysningar
Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver rivningslov eller anmälan, måste detta göras innan
åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Rivningsmaterial ska forslas bort till godkänd avfallsanläggning. Kontakta även avfallsanläggning
om farligt avfall som exempelvis eternitplattor ska skickas till deponi.

Utdrag
x

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2016-x

Återtagande av vitesföreläggande, flytta villavagn
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2015, att vid vite flytta villavagn.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har den 5 april 2016 beslutat, vid vite om 50 000 kronor, att senast
den 5 juni ha flyttat villavagnen från fastigheten x.

Motivering
Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren flyttat villavagnen och miljö- och byggnämnden gör
bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

Upplysningar
Om villavagnen placeras på annan fastighet och är tänkt att ställas upp där stadigvarande ska
bygglov sökas.

Utdrag
x
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Dnr MB-2016-2181

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2
Beslut
Miljö och byggnämnden har inget att erinra.

Ärende
Vetlanda kommun avser att utveckla ett nytt område för bostadsbebyggelse i Himlabackarna
inom fastighet Norrby 3:1 som ägs av kommunen. Inom området beräknas möjlighet till 16
villatomter som grundbereds av kommunen innan försäljning.
Planområdet återfinns i Vetlanda tätorts norra utkant med Värnevägen som avgränsning i väster.
Strax väster om planområdet angränsar handelsområdet i Nydala och en tidigare
bostadsexploatering av Himlabackarna etapp 1, Molnvägen. Strax söder om området etableras
lokaler för ytterligare handelsverksamhet som en förlängning av Nydala handelsområde.

Utdrag
Tekniska kontoret
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Dnr MB-2016-2169

Halvårsbokslut
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en redovisning till kommunens halvårsbokslut. Av
sammanställningen framgår att verksamheten ligger i fas med uppsatta mål. Prognosen tyder på
att nämnden kommer att få ett överskott i ekonomin till kommande årsbokslut.
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Dnr MB-2016-2169

Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har granskat de områden som pekats ut som nämndens ansvar. Efter
genomgången anser miljö- och byggnämnden att kommunens översiktsplan från 2010 i stora drag
ännu är aktuell. Att vissa planeringsmål är genomförda är enbart positivt. Miljö- och
byggnämnden anser dock att kommunen bör påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Nämnden
anser bl a att kapitlet om LIS- områden bör fördjupas i en egen bilaga, i likhet med
vindbruksplanen, samt uppdateras.

Bakgrund
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen
av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. För att kunna
fylla denna funktion över tid måste planen vara aktuell och svara upp mot rådande
förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför minst en gång per mandatperiod
pröva om planen är aktuell.

Planeringsunderlag och genomförda åtgärder
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Mark- och miljödomstolen har haft synpunkter på kommunens kriterier för LIS. Dessa bör därför
ses över. Det är även lämpligt att kontakta berörda markägare för att ta reda på om de
fortfarande är intresserade av att exploatera utpekade områden. Även eventuellt nya intressenter
bör fångas upp. En översiktlig undersökning av förutsättningarna för bebyggelse bör göras innan
områden tas med i planen för att undvika senare intressekonflikter.
Översiktsplanens planeringsstrategi att omvandling av fritidshus till permanentbostad bör föregås
av detaljplaneläggning har inte följts i någon större utsträckning. I den nya plan- och bygglagen är
inte kravet på detaljplaneläggning lika uttalat. Ett alternativ är då att istället ändra texten i
kommande ÖP.

Utbildning
Planeringsmålen i översiktsplanen har resulterat i ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta
fram ett funktionsprogram för förskola och skola. Detta kan utvecklas i en ny översiktsplan.

Hälsa
Större områden med identifierade/inventerade misstänkta föroreningar bör synas i kartmaterial i
kommande ÖP.
Ny lagstiftning om buller har samordnat kraven mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.
Mål rörande solenergi bör finnas med i ny ÖP och kan med fördel användas vid nyetablering av
kommunala byggnader såsom skolor och förskolor.
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Forts § 170
Vetlanda kommun ingår sedan 2013 i Jönköpings läns luftvårdsförbund för att effektivisera
luftmätningar till en så låg kostnad som möjligt.
En kartläggning om faktisk och upplevd trygghet för boende som ligger intill anläggningar med
miljöfarlig verksamhet är genomförd och en rapport, plan för trygghet och säkerhet, är
sammanställd. Planen bör ingå som underlag i nya ÖP.
Tydligare mål om minskad användning av kemiska bekämpningsmedel bör anges i ny ÖP där
kommunen kan föregå som gott exempel genom att minimera användningen av kemiska
produkter.
Kommunen har inrättat en vattengrupp för att bland annat säkerställa en god
dagvattenhantering. Länsstyrelsen har tagit fram en skrift om dagvatten i ett förändrat klimat som
kan vara god vägledning i arbetet med ny ÖP.

Säkerhet
Nuvarande översiktsplan saknar till stor del mål och strategier för klimatanpassning, vilket är och
kommer att bli, en allt viktigare fråga vid samhällsplaneringen. En ny databas för
översvämningsrisker, skyfallskartering, finns nu att tillgå med en förbättrad analys.
Ett arbete för säker dricksvattenförsörjning pågår. En vattenförsörjningsplan bör tas fram och
användas som underlag i kommande ÖP.

Miljömål
Målbeskrivningarna är fortfarande aktuella. Den lokala skrivningen som är kopplad till respektive
mål kan behöva uppdateras.

Yt- och grundvatten
Det finns uppdaterade miljökvalitetsnormer för vatten och därmed har även statusklassningen
förändrats. Ett nytt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt för perioden 2015-2021
ska beslutas i december 2016.

Dricksvatten & avlopp
Prioriteringsordningen för utbyggnad av nya verksamhetsområden har förändrats. Några har
genomförts såsom Sandlandet/Byaberg, Hökås/Sjölund och Byestad/Flugeby. Alseda är på gång.
Matmorsudde har inrättat en egen gemensamhetsanläggning.
Fortfarande saknas skyddsföreskrifter för ett antal vattentäkter. Förslag finns på att det ska bli
lagkrav att inrätta skyddsområden för vattentäkter.
Enskilda avloppsanläggningar ska generellt ha hög skyddsnivå inom 50 m från sjö eller vattendrag.
Speciellt utpekade vattenförekomster (sid 89) har 100 m. Lindåsasjön ska strykas i texten då det
är ett vattenskyddsområde och därför har antagna skyddsföreskrifter.
En ny länsgemensam policy för anslutning av industriellt processavloppsvatten till det kommunala
spillvattennätet har antagits av fullmäktige.
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Forts § 170

Grus- och bergtäkter
Hagatäkten och Ämmarydstäkten är avslutade.
En karta med kommunens grundvattenreservoarer bör finnas i ny ÖP, kopplade till en
vattenförsörjningsplan.

Vindkraft
Vindbruksplanen fungerar bra som vägledning vid handläggning av både tillstånd och anmälan.
Det har dock, från vissa politiska partier, kommit önskemål om en revidering.

Utdrag
Tekniska kontoret
Martin Karlsson
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§ 171

Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att Sven-Olov Karlsson, Mikael Svahn, Bengt Jonsson,
Kjell Brolin och Henrik Freij får delta på FAH:s konferens i Hässleholm den 12-13 oktober.
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§ 172

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

Ärendelista 19 juni-18 augusti, dnr MB-2016-2169-3
Delegationsbeslut 19 juni-18 augusti, dnr MB-2016-2169-4
Badvattenprover för år 2016, dnr MB-2016-2169-2
Information om fokusområde, tillsyn Fotvård 2016
Slutrapport, fokusområde tillsyn campingplatser 2016, dnr MB-2016-1134-2

Upphävande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
- x
Beslut från länsstyrelsen:
- x
Överklagan av länsstyrelsens beslut sänt till mark- och miljödomstolen:
- x
Dom från mark- och miljödomstolen:
- x
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