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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 november 2016 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 2 maj
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. Den efterföljande reningen sker enligt fastighetsägare i en
infiltrationsbädd med endast en spridningsledning. Tillstånd för anläggningen saknas men
tillstånd för trekammarbrunn med efterföljande rening i stenkista finns från år 1981. Den
efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå oavsett om den
består av en spridningsledning eller av en stenkista.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 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.

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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 57

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
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 november 2016 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
oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. 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 april 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.

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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 58

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
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 november 2016 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 18 juli
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i en
infiltrationsbädd med endast en spridarledning. Tillstånd för anläggningen finns från år 1982.
Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Ansökan om nya avlopp har kommit in,
men kontrollplan 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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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
avloppsanordningarna fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 59

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
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 12 500 kr vardera, förbjuda x,
personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 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 1
oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen är gemensam med
fastigheterna x och x och består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning.
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 april 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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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
avloppsanordningarna fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 60

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 61

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-03

10 (50)

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x,
att från och med den 1 november 2016 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 19 juli
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. 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 april 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat
tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts
har inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har muntligen påmint 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 permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
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Sida
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Forts § 61

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 62

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-03
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Dnr MB-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 november 2016 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 1 oktober
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen är gemensam med
fastigheterna X och X och består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning.
Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för
anläggningen saknas men enligt en av fastighetsägarna på fastighet X är avloppet anlagt under
1950-talet. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 62

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-03
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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 november 2016 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 25
september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-röret på utgående ledning är trasigt. Den efterföljande reningen
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas men
avloppet är anlagt under 1970-talet. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 63

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 Xmåste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
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, id-nummer xx, att
från och med den 1 november 2016 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
september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen
saknas men enligt fastighetsägaren är avloppet anlagt under 1990-talet. Anläggningen har
hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 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 slamavskiljning. 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
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras.
Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1
april 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 april 2016 förenas
förbudet med ett vite.
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Forts § 64

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2012-xx

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, och X, personnummer, att från och med den 1 november 2016 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 13 juli
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. 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 april 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Ansökan om nytt avlopp har kommit in
men är ännu inte komplett. 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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 65

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
x och X

Bilagor
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 och X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X,
personnummer x, och X, personnummer x, att från och med den 1 maj 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 12 juli
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen som hör till x består av en
trekammarbrunn. T-rör på utgående ledning är trasigt. Den efterföljande reningen uppfyller
inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973.
Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har
skriftligen påmint blivande nya fastighetsägare om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet,
några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten ska styckas av och nya
fastighetsägare ska tillträda utökas åtgärdstiden med ett år.

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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten. 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 april 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 66

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 maj 2017. Observera att avloppsanordningen
inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
x och X

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

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 avloppsanordning på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Xden 29 maj
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning samt även på ingående. Den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns
från år 1981. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x4. Miljö- och byggförvaltningen har
skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, och ett yttrande har kommit
in från fastighetsägaren, som ber om förlängd åtgärdstid p.g.a. ekonomiska svårigheter. Miljöoch byggförvaltningen gör bedömningen att åtgärdstiden förlängs till ett år istället för sex
månader.

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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 67

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2012-xx

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x,
att från och med den 1 november 2016 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 29 maj
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från 1976. Anläggningen
har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har
skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, ett yttrande har kommit in
från fastighetsägaren som ber om sex månaders förlängning av åtgärdstiden. Miljö- och
byggnämnden ger normalt sett sex månaders åtgärdstid vid vitesförbud vilket så även blir
fallet här.

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 avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljöoch byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 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 april 2016 förenas förbudet med ett
vite.
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Forts § 68

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut
om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten
miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav
och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2015-xx

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § x-2009.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x,
personnummer x, att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 18 maj 2009 tillstånd för att på fastigheten X inrätta
ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från permanentbostad, D § x2009. I tillståndet informerades att om avloppsanordningen orsakar olägenhet för
människors hälsa eller miljön kan användning av anläggningen förbjudas och tillståndet
omprövas.
Vid inventering den 9 november 2015 framkom att avloppsanordningen inte fungerar.
Slamflykt sker till fördelningsbrunnen och det står slam i luftningsrören. Det innebär att
avloppsvattnet inte genomgår tillräcklig slamavskiljning. Även utloppen i fördelningsbrunnen
har varit översvämmade. Då slamflykt har skett till infiltrationsbädden har detta satt ner hela
eller del av den efterföljande reningen.
Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en
skrivelse daterad 1 februari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att
tillståndet inte längre följs. Till följd av att slamflykt sker uppfyller den efterföljande rening
inte längre 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 efterföljande rening ur funktion tre år efter att
brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att återkalla
tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X från och med den 1 juni
2019.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts § 69

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla
tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt
tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller
underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 § 69

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande
reningskrav senast den 1 juni 2019.
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

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2014-x

Yttrande gällande överklagat förbud mot utsläpp av avloppsvatten,
M 1365-16
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avge följande yttrande:

Ärende
Efter inventering av avloppsanordningen på fastigheten x har miljö- och byggnämndens
åtgärdspolicy för enskilda avlopp (bifogas) använts för att bedöma hur lång åtgärdstid som
ska ges. I åtgärdspolicyn tas hänsyn till avloppsanordningens status och nyttjandegrad (om
det är en permanent- eller fritidsbostad).
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn som vid inspektionstillfället hade låg
vattennivå, bild bifogas. Detta kan bero på att avloppet används väldigt lite eller på att
brunnen är otät. Vart avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte
konstateras vid inspektionen. Fördelningsbrunn eller luftningsrör har inte kunnat påvisas. Den
efterföljande reningen bedöms inte uppfylla gällande krav för normal skyddsnivå. Åtgärdstiden
har därmed bedömts till två år enligt åtgärdspolicyn för permanentbostad, då slamavskiljaren
misstänks vara otät och den efterföljande reningen otillräcklig.
X överklagade förbudet med motivering att avloppsanordningen endast nyttjas mycket lite.
Länsstyrelsen i Jönköping län avslog överklagandet. Detta beslut har X överklagat till markoch miljödomstolen. Miljö- och byggnämnden har beretts möjlighet att avge yttrande över
innehållet i överklagan.

Yttrande
Miljö- och byggnämnden vidhåller det som tidigare beslutats i ärendet men då anläggningen
endast nyttjas av en person är det dock inga större mängder avloppsvatten som släpps ut.
Miljö- och byggnämnden motsätter sig därför inte om åtgärdstiden eventuellt förlängs.

Utdrag
Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt

Bilagor
Åtgärdspolicy för enskilda avlopp
Bilder från inventering x
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Dnr MB-2015-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet
Fastighetsägare

X
X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § x-2002.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, och x,
personnummer x, att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt
bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 3 juni 2002 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta
ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från permanent-bostad, D § x2002. Tillståndet är giltigt med villkoret att avloppsanordningen inte orsakar olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Vid inventering den 19 november 2015 framkom att avloppsanordningen består av en trekammarbrunn och att efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd. Slamflykt till fördelningsbrunnen
förekommer och utloppen i fördelningsbrunnen har varit översvämmade. Det har gått ut slam i
infiltrationsledningarna vilket har satt igen del av eller hela reningen i infiltrationsbädden.
Luftningsrören är liggande och det har runnit ut orenat avloppsvatten genom minst ett.
Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en
skrivelse daterad 23 februari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att tillståndet
inte längre följs och den efterföljande rening uppfyller inte längre 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 efterföljande rening som är ur funktion tre år efter att brist konstateras. Av den
anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juni 2019 återkalla
tillståndet samt 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.
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Forts § 71

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla
tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt
tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller
underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.
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 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) 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 § 71

Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande
reningskrav senast den 1 juni 2019.
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

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

Överklagande av vitesföreläggande och avvisande av överklagan
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut § x och § x-2016 om
vitesföreläggande och avvisande av överklagan.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende
Miljö- och byggnämnden beslutade, § x-2015, om avslag för bygglov gällande permanent
uppställning av villavagn. Fastighetsägaren överklagade beslutet om avslag för bygglov.
Överklagande avvisades då det kom in för sent, § x-2016. Fastighetsägaren skrev under
delgivningskvittot den 14 december 2015. Överklagandet kom in till miljö- och
byggförvaltningen den 17 mars 2016.
Miljö- och byggnämnden beslutade att, vid ett vite av 50 000 kronor, förelägga fastighetsägaren,
att ha flyttat villavagnen senast den 15 juni 2016, § x-2016.
Fastighetsägaren har nu överklagat båda nämndens beslut, § x och § x-2016.

Utdrag
Länsstyrelsen

Bilagor
MBN § x och § x-2016
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Dnr MB-2008-x

Dispens från PCB-förordningen
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge X, organisationsnummer x, dispens från 17 § i
förordningen 2007:19 om PCB m.m. För dispensen gäller följande villkor:
-

Saneringen av PCB ska vara avslutad, det vill säga PCB ska vara avlägsnad,
senast den 30 juni 2019.

Ärende
Användningen av PCB förbjöds 1972 men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av
dess långa nedbrytningstid. PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under
åren 1956–1973.
PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling långlivade miljögifter som bland annat kan påverka
immunförsvar och fortplantning. Problemet med PCB i byggnader uppmärksammades på allvar
i slutet av 1990-talet men arbetet med att inventera och sanera PCB bedrevs inte i tillräckligt
hög takt varför Regeringen beslutade om en ny förordning om PCB m.m. Sedan dess har ett
omfattande arbete bedrivits för att komma till rätta med problemet.
X har under 2009 sanerat utvändiga PCB-haltiga fogar på fastigheten. Återstående fogar runt
fönster skulle ha sanerats före den 30 juni 2014 och invändiga fogar ska saneras senast den
30 juni 2016. Miljö- och byggförvaltningen har den 3 september 2015 skickat en påminnelse
om kraven på sanering av PCB till tekniska kontoret.
Den 7 april 2016 hade miljö- och byggförvaltningen ett samrådsmöte med representanter
från x för en genomgång av gällande regler samt omfattningen av kvarvarande PCB-fogar. Vid
mötet framkom att det är ca 800 fönster som innehåller PCB som ska bytas ut. Dessa har
PCB-innehållande fogmassa runt om sig som ska saneras. På fastigheten finns även invändiga
PCB-haltiga fogar som x planerar att sanera i samband med fönsterbytet. Då det är ett
omfattande och tidskrävande arbete som ska utföras och det krävs upphandling m.m.
behöver x mer tid på sig för att hinna genomföra saneringen. X bedömer att de ska hinna
slutföra saneringen före den 30 juni 2019.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-03

35 (50)

Forts § 73

Motivering
I 17 b § punkt 1 i förordning om PCB m.m. anges att tillsynsmyndigheten kan ge dispens från
föreskrivna tider i 17 § om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de
närmast följande åren. X planerar att byta ut de 800 PCB-innehållande fönstren under 20182019. Runt dessa fönster finns det PCB-haltig fogmassa som skulle ha avlägsnats senast den
30 juni 2014. I byggnaden finns även invändiga fogar med PCB som ska avlägsnas senast den
30 juni 2016. X planerar att sanera dessa i samband med saneringen av fönster då en
samordning underlättar den evakuering av hela eller delar av korridorer eller byggnadsdelar
som kommer att bli nödvändigt under saneringen.
Enligt handläggarstöd för PCB (Miljösamverkan Skåne) är rimlig tid för dispens enligt punkt 1
1-5 år från det att tidsfristen enligt 17 § går ut. Dispenser på mer än 5 år bör ges restriktivt
enligt denna punkt.
Miljö- och byggnämnden bedömer med stöd av ovanstående att det är befogat att medge
dispens enligt 17 b § 1 punkten förordning om PCB m.m.om tidpunkten för när saneringen
ska vara avslutad sätts till senast den 30 juni 2019.

Lagrum
I PCB-förordningens 17 § anges tider för när sanering ska ha genomförts för olika byggnadstyper
17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa
har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som
anges i 3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan
avlägsnas senast
1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon
gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,
2. den 30 juni 2016, om
a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under
åren 1956–1973,
b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–
1973, eller
c) massan har använts inomhus, eller
3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att
ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.
Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad
enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).
Enligt 17 b § får tillsynsmyndigheten medge dispens från kraven i 17 §
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Forts § 73
17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa
avlägsnas vid en senare tidpunkt, om
1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande
sätt, eller
4. det finns andra särskilda skäl.
Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga
byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som
myndigheten ska ange i föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.
Förordning (2010:963).

Upplysningar
Detta beslut kommer att skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.
Tidigare har miljö- och byggförvaltningen godkänt att mycket svåråtkomliga fogar lämnas
kvar enligt 17 b § punkt 2. Dessa fogar, som är väderskyddade, ska avlägsnas vid renovering,
ombyggnad eller rivning. Information om detta har tidigare skickats till inskrivningsmyndigheten (dnr MB-2008-1015-10).

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Lantmäteriets fastighetsinskrivning
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Dnr MB-2016-x

Dispens från PCB-förordningen
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge X, organisationsnummer x, dispens från 17 § i
förordningen 2007:19 om PCB m.m. För dispensen gäller följande villkor:
-

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

Ärende
Användningen av PCB förbjöds 1972 men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av
dess långa nedbrytningstid. PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under
åren 1956–1973.
PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling långlivade miljögifter som bland annat kan
påverka immunförsvar och fortplantning. Problemet med PCB i byggnader uppmärksammades på allvar i slutet av 1990-talet men arbetet med att inventera och sanera PCB
bedrevs inte i tillräckligt hög takt varför regeringen beslutade om en ny förordning om PCB
m.m. Sedan dess har ett omfattande arbete bedrivits för att komma till rätta med problemet.
Xhar under 2008-2016 sanerat både invändiga och utvändiga PCB-haltiga fogar samt PCBinnehållande fönster på fastigheten. Återstående invändiga fogar ska saneras senast den 30
juni 2016.
Den 7 april 2016 hade miljö- och byggförvaltningen ett samrådsmöte med representanter
från xför en genomgång av gällande regler samt omfattningen av kvarvarande PCB-fogar. Vid
mötet kom det fram att det som kvarstår att sanera är invändiga fogar samt PCBinnehållande fönster.
Då det är ett omfattande arbete som endast kan utföras under skolloven behöver x mer tid
på sig för att hinna genomföra saneringen. X bedömer att de ska hinna slutföra saneringen
före den 31 december 2019.

Motivering
X har under 2008-2016 kontinuerligt sanerat PCB-haltiga fogmassor och fönster på
fastigheten. Problemet är att sanering till största del endast kan ske under skolloven när det
inte förekommer några elever eller personal i byggnaden. X har flaggat för att de skulle
behöva ytterligare två till tre år på sig för att sanera återstående invändiga fogar och byta ut
fönster.
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Forts § 74
I 17 b § punkt 1 i förordning om PCB m.m. anges att tillsynsmyndigheten kan ge dispens från
föreskrivna tider i 17 § om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de
närmast följande åren.
Enligt handläggarstöd för PCB (Miljösamverkan Skåne) är rimlig tid för dispens enligt punkt 1
1-5 år från det att tidsfristen enligt 17 § går ut. Dispenser på mer än 5 år bör ges restriktivt
enligt denna punkt.
Miljö- och byggnämnden bedömer med stöd av ovanstående att det är skäligt att medge
dispens enligt 17 b § 1 punkten förordning om PCB m.m. om tidpunkten för när saneringen
ska vara avslutad sätts till senast den 31 december 2019.

Lagrum
I PCB-förordningens 17 § anges tider för när sanering ska ha genomförts för olika
byggnadstyper
17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa
har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som
anges i 3 § 1-5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan
avlägsnas senast
1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon
gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,
2. den 30 juni 2016, om
a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under
åren 1956–1973,
b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–
1973, eller
c) massan har använts inomhus, eller
3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att
ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.
Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad
enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).
Enligt 17 b § får tillsynsmyndigheten medge dispens från kraven i 17 §
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Forts § 74
17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa
avlägsnas vid en senare tidpunkt, om
1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande
sätt, eller
4. det finns andra särskilda skäl.
Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga
byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som
myndigheten ska ange i föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.
Förordning (2010:963).

Upplysningar
Detta beslut kommer att skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.
Miljö- och byggförvaltningen har tidigare godkänt att mycket svåråtkomliga fogar lämnas
kvar enligt 17 b § punkt 2. Dessa fogar, som är invändiga, ska avlägsnas vid renovering,
ombyggnad eller rivning. Information om detta har tidigare skickats till
inskrivningsmyndigheten (dnr MB-2012-1167-9)

Utdrag
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Lantmäteriets fastighetsinskrivning
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Dnr MB-2016-213

Riktlinjer för skylt- och ljusanordning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta föreslagen riktlinje för skylt- och ljusanordning för
Vetlanda kommun. Riktlinjerna gäller från den 3 maj 2016 och tills vidare.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick i uppdrag från miljö- och byggnämnden, § 23-2016, att ta
fram riktlinjer för skylt- och ljusanordningar för att skapa en enhetlig utformning av skyltning
i kommunen och främja likabehandling. Riktlinjerna för skylt- och ljusanordningar är en
tolkning och ett förtydligande av plan- och bygglagens och plan- och byggförordningens
paragrafer. Detta dokument ska vägleda invånare, verksamhetsutövare, handläggare,
politiker och fastighetsägare hur kommunen har tolkat lagstiftningen rörande skyltar och
ljusanordningar.

Utdrag
Informationsavdelningen
Tekniska kontoret

Bilaga
Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar
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Dnr MB-2016-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 5 000 kronor, förelägga fastighetsägaren
x och vid ett vite av 5 000 kr, förelägga fastighetsägaren x att utföra följande åtgärder:
-

Plocka upp på tomten, stapla och ordna material, se bifogade bilder med
markeringar på det som ska åtgärdas.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast sex 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 inspekterat fastigheten och anser att tomten inte är i
vårdat skick. Det finns ved samlat under flertalet presenningar. På garageuppfarten finns
gamla mattor, en samling med skyltar med mera. Tomtens helhetsintryck är ovårdat.
Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 1 mars 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. 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 § 76

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

Utdrag
x

Bilagor
Bilder med markering över vad som ska åtgärdas
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2013-x

Beslut om återtagande av vitesföreläggande
Fastighet

x

Fastighetsägare

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet om vitesföreläggande § x-2015. Rivning
och uppstädning är utförd.

Motivering
Hela den olovligt uppförda byggnaden är nu riven och bortforslad. Tomten är städad från allt
rivningsmaterial. Fastighetsägaren X har utfört åtgärderna enligt rättelse-föreläggandet.

Utdrag
X
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Dnr MB-2013-x

Upphävande av beslut om vitesföreläggande angående boendemiljö
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva vitesföreläggande § x-2016 angående åtgärder
i boendemiljön. Anledningen till upphävandet är att fastigheten är såld till x

Motivering
x fick ett vitesföreläggande, § x-2016, på ett antal punkter som skulle åtgärdas i
flerfamiljshuset på x.
Enligt uppgifter från x så tog x över fastigheten den 1 januari 2016.
Ärendet angående vitesföreläggande kommer att tas upp på nytt i miljö- och byggnämnden.
Vitesföreläggandet kommer att ställas till x angående de punkter som ska åtgärdas i
fastigheten x.

Utdrag
x
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Dnr MB-2013-x

Beslut om vitesföreläggande
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, organisationsnummer x, vid vite enligt
nedanstående, att senast
den 1 augusti 2016 ha utfört följande åtgärder:
-

Fönster och fasad ska åtgärdas. Vitesbelopp 100 000 kronor.

-

Väggar i tvättstugan ska behandlas så att de är lätta att hålla rena.
Vitesbelopp 5 000 kronor.

-

Städutrustning samt städrutiner för städning efter tvätt i tvättstugan och
torkrum ska finnas. Vitesbelopp 1 000 kronor.

-

En bänk ska sättas upp i tvättstugan så att det är lättare att sortera tvätt.
Vitesbelopp 2 000 kr

Ärende
I maj 2013 kom det in ett klagomål från en hyresgäst angående olägenheter i ett
flerfamiljshus på X i x. Fastighetsägaren x informerades om klagomålet. Den 17 juni 2013
gjordes ett tillsynsbesök och det kunde konstateras att det fanns ett flertal brister i
fastigheten. Fastighetsägaren förelades i beslut § D x om att åtgärda bristerna senast till den
1 juli 2014.
Vid uppföljande tillsynsbesök den 20 november 2014 konstaterades att flertalet åtgärder var
utförda men att några kvarstod. Enligt uppgift skulle dessa åtgärdas våren 2015.
Vid tillsynsbesök den 18 augusti 2015 konstaterades att de återstående bristerna inte var
åtgärdade. Enligt samtal med x samma dag berodde detta på tidsbrist och olämpliga
väderförhållanden. Resterande åtgärder var nu planerade till hösten 2015.
Vid uppföljande tillsynsbesök den 1 februari 2016 konstaterades att baksidan på fasaden var
åtgärdad men inte övriga sidor. En byggställning är nu inköpt och resterande fasadsidor och
fönsterna ska åtgärdas så fort vädret tillåter. Även de övriga punkterna ska vara färdiga
senast den 1 augusti 2016 enligt fastighetsägaren.
Vitesföreläggandet är kommunicerat vid besöket.
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Forts § 79

Motivering
Alla som bedriver en verksamhet omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Egenkontroll
är ett verktyg för att skapa rutiner som ger förutsättningar för att upptäcka fel och brister i
en verksamhet innan en allvarlig skada för människors hälsa eller miljön inträffar.
Eftersom det kom in klagomål på fastigheten om olägenhet så har det skrivits ett
föreläggande om att åtgärder ska utföras.
Alla åtgärder är inte utförda i tid så därför beslutar miljö- och byggnämnden att förena
föreläggandet med ett vite.

Lagrum
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs
för att lagen skall följas.
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.
Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa.
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om
tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska
verksamhetsutövaren ha dokumenterade rutiner för att kontrollera verksamheten för att
förebygga skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Utdrag
x

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 80

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-03

47 (50)

Dnr MB-2015-2993

Bygglov för campinganläggning
Fastighet

Ädelfors Gård 1:1

Sökande

Rolf Guldström
Ädelfors
570 15 Holsbybrunn

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för campinganläggning på fastigheten
Ädelfors Gård 1:1.
Avgift: 37 650 kronor. Faktura skickas separat.
Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende
Ansökan avser bygglov för campinganläggning med tre stycken campingområden, anläggning
för guldvaskning, toalettbyggnad, sju stycken vindskydd och skylt vid infart. Sedan tidigare
finns bygglov för cafébyggnad, regnskydd intill cafébyggnad och toalettbyggnad på området. I
den befintliga toalettbyggnaden ska en ny tillgänglig dusch anordnas. Strandskyddsdispens
har beviljats för åtgärden.

Motivering
Åtgärden bedöms inte strida mot gällande områdesbestämmelser.

Lagrum
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser
Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 §
plan- och byggförordningen).
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Forts § 80

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Beläggningen på campingen ska anpassas efter toaletters/duschars antal.
Tillgänglig toalett med duschmöjlighet finns i områdets västra del. Campinggäster med
funktionshinder ska hänvisas till campingplatser i anslutning till denna.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10
kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats, enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked
lämnats tas byggsanktionsavgift ut, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
När bygglov/marklov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den
sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.

Utdrag
Rolf Guldström

Kopia
Sakägare
Fastighetsägare
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§ 81

Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att:
-

Just sign

Inbjudan till presidieträff den 23 september 2016 i Mullsjö, ingår i det fasta arvodet,
bordläggs till nästa sammanträde
Utbildning i mediaträning den 3 maj, Sven-Olov Karlsson deltog
Deltagande i Målarmusslans återkomst den 21 maj 2016, inget arvode utgår,
ledamöterna anmäler sig själva
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§ 82

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

Delgivningar
-

Ärendelista 19 mars-18 april, dnr MB-2016-1009-1
Delegationsbeslut 19 mars-18 april, dnr MB-2016-1009-2
Information från förvaltningen
Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontroll den 12 november 2015, dnr MB-2015-3093
Presentation fokusområde, Reach, kemikalietillsyn
Åklagarmyndigheten lägger ner förundersökningen, x
Yttrande över tillståndsansökan, Flishult avfallsanläggning, dnr MB-2013-1890

Upphävande av vitesförbud mot utsläpp av avloppsvatten
- x
Överklagan av beslut sänt till länsstyrelsen
- x
Överklagan av länsstyrelsens beslut, anmälan om vindkraftverk, sänt till mark- och
miljödomstolen
- x
Dom från mark- och miljödomstolen
- Utdömande av vite, x

Just sign

Utdragsbestyrkan

