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Dnr MB-2015-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillstånd D § x-2001.
Miljö- och byggnämnden besluta även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x,
att från och med den 1 juli 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 juli 2001 tillstånd för att på fastigheten
X, inrätta ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från en
permanentbostad, D § x-2001.
Vid inventering den 20 oktober 2015 noterades att en permanentbostad, adress x, och en
fritidsbostad, adress x, leds till avloppsanordningen. Det noterades slam på avskiljningsväggarna
och på T-röret i trekammarbrunnen. Slam förekommer i samtliga kamrar och slamflykt sker till
fördelningsbrunnen. Torkat slam finns dessutom på fördelningsbrunnens ytterväggar och
ovanpå utloppen och både trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen har varit
översvämmade. Slam har gått vidare ut i infiltrationen och satt igen hela eller delar av bädden.
Vatten och slam konstaterades i luftningsröret. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå.
Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad den 15 december 2015. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att tillståndet D § x-2001 inte följs då två bostäder leds till
avloppsanordningen och den efterföljande reningen uppvisar funktionsbrister. Den efterföljande
reningen 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 juli 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 § 83

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 § 83

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 juli 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-2015-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillstånd D § X-2006.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och X, personnummer
x, att från och med den 1 juli 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 8 juni 2006 tillstånd för att på fastigheten X inrätta en
ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från fritidsbostad,
D § X-2006. I ansökan gjordes sökanden uppmärksam på att om avloppsanordningen orsakar
olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning av anordningen förbjudas och
tillståndet omprövas.
Vid inventering den 22 juli 2015 framkom att avloppsanordningen består av en trekammarbrunn
på 2 m3, T-rör finns på utgående ledning. Trekammarbrunnen har varit översvämmad, slam
noterades i samtliga kammare, på avskiljningsväggar, T-röret och på brunnens väggar.
Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med en yta av 30 m2. Slamflykt till
fördelningsbrunnen förekommer. Fördelningsbrunnen är översvämmad, inga utlopp kunde ses.
Det står högt med vatten i luftningsrören. Infiltrationen är ur funktion och den efterföljande
reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
Fastighetsägarna har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad 18 januari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att uppenbar
risk för att olägenhet för människors hälsa eller miljön finns. Den efterföljande rening uppfyller
inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljöoch byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas
ut till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion fem år efter att brist
konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juli
2021 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 § 84

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 § 84

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 juli 2021.
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-2015-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillstånd D § X-2008.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda, idnummer, och X, personnummer, att från
och med den 1 juli 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig
avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende
Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 april 2008 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta
ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från en permanentbostad, D § X2008. I tillståndet gjordes sökanden uppmärksam på att om avloppsanordningen orsakar
olägenheter för människors hälsa eller miljön kan användingen av anordningen förbjudas och
tillståndet omprövas.
Vid inventering den 25 juni 2015 noterades att avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen samt
T-röret har varit översvämmade. Slamflykt från trekammarbrunnen har skett. Vatten respektive
slam finns i båda luftningsrören. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för
normal skyddsnivå.
Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse
daterad 12 november 2015. Inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att uppenbar
risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön finns. Den efterföljande reningen uppfyller
inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljöoch byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas
ut till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion fem år efter att brist
konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juli
2021 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 § 85

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 § 85

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 juli 2021.
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

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 december 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X,
adresserna x , Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X adresserna x
den 4 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen är gemensam för
permanentbostaden med adress x och fritidsbostaden med adress x. Anordningen består av en
trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adresserna x. Miljö- och byggnämnden har
fått in ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning, men kompletteringar krävs innan tillstånd
kan meddelas. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och
kommunicerat vitesbeslutet. Fastighetsägaren har efter påminnelsen kommit in med förfrågan
om utökad åtgärdstid med två månader. Miljö- och byggförvaltningen har då meddelat att man i
och med vitesförbudet får ytterligare sex månader på sig att åtgärda avloppsanläggningen innan
vite döms ut.

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 adresserna
Holm 3 och4 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
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Forts § 86
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 miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X adresserna Holm 3 och 4. 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 maj 2016 förenas
förbudet med ett vite.

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för
sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som
miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45,
del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.
I 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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Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X adresserna x måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning
utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av
avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta
krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag
x

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

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att
från och med den 1 december 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 30 maj
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn.
Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd som dock är ur funktion varvid den efterföljande
reningen inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 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 miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.
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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 verk-samheten
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 avlopps-vatten
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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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 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in. Det krävs tillstånd från miljö- och
byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas
till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avlopps-anordning. Det krävs anmälan till miljöoch 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

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, personnummer x att
från och med den 1 december2016 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 24 oktober 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 men enligt
fastighetsägaren är avloppet anlagt år 1977. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 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 också 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 miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 88

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 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

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

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 000 kr vardera, förbjuda x,
personnummer x, 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, adress x, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X, adress x den 6
juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. Ett skadat T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen i
stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från
år 1972. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress x. Miljö- och byggförvaltningen har
skriftligen påmint de nya fastighetsägarna om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några
synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare 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, adress 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 miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten X, adress 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 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.
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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.
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Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten X, adress 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.
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
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Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda,
personnummer, och, personnummer, att från och med den 1 december 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 juli
2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn.
Ett skadat T-rör finns på utgående ledning. Det finns två inlopp till brunnen, något mer än
bostadshuset är påkopplat. Den efterföljande reningen i stenkista 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 maj 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 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 miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 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 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 90

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 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte
betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.
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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 december 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X,
adress X, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X, adress X den
12 oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen i stenkista
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1977.
Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress X. Miljö- och byggnämnden har
därefter mottagit en ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning som inte var komplett.
Miljö- och byggförvaltningen har kommunicerat vitesbeslutet och kompletterande uppgifter har
inkommit efter det att tjänsteskrivelsen till miljö-och byggnämnden upprättades. Tillstånd till ny
avloppsanordning har därför meddelats fastighetsägarna. Förbud att släppa ut avloppsvatten
upphävs dock först när avloppsanordning är inrättad och kontrollplan och fotodokumentation
inlämnats till miljö- och byggförvaltningen.

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 miljö- och
byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress 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 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.
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Forts § 91

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, adress X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.
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Dnr MB-2015-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 250 000 kronor, förelägga fastighetsägaren
x med organisationsnummer x, att ha utfört följande åtgärder:
-

Fönster ska bytas ut
Fasaden ska renoveras
Plåtslageriarbeten ska ses över för att förhindra skador

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 1 juli 2017.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, x
Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten och anser att byggnaden är i dåligt
skick. Fasadputs saknas på vissa ställen och fönster och även fönsterplåtar behöver bytas ut.
Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 26 november 2015. Fastighetsägaren meddelade då via
e-post att fönster skulle bytas omgående och renovering av fasaden skulle göras så fort vädret
tillät.
Vid inspektion av byggnaden den 23 maj 2016 konstaterade miljö- och byggförvaltningen att
något fönsterbyte inte hade gjorts och ingen renovering av fasad hade påbörjats.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till
att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas
ytterligare.
Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten. Vid
fortsatt brist på underhåll kan miljö- och byggnämnden bedöma att byggnaden utgör en allvarlig
risk för människors säkerhet och meddela förbud för fortsatt användning.
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Forts § 92

Lagrum
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Enligt 11 kap. 33 § får miljö- och byggnämnden förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till
ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister
som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket…
Enligt 11 kap. 18 § får byggnadsnämnden, om det brister i underhållet av ett byggnadsverk,
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Den sakkunnige ska vara
certifierad enligt 10 kap. 8 § punkt 2 plan- och bygglagen.
Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som
låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta
åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

Upplysningar
Om någon av åtgärderna som ska utföras 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
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia
Lantmäteriets fastighetsinskrivning
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Dnr MB-2015-x

Beslut om vitesföreläggande OVK
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:

x
x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, x, vid vite av 10 000 kronor att se till att en
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende byggnad på fastigheten x görs, senast tre
veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende
Fastighetsägaren har inte kommit in med besiktningsprotokoll trots påminnelse. Ärendet har
kommunicerats med fastighetsägaren den 25 februari 2016 men inget yttrande har kommit in.

Motivering
I detta fall finns ett FTX-system i byggnaden vilket ska kontrolleras med 3 års intervall.
Föregående besiktningsprotokoll slutade gälla den 27 november 2015.

Lagrum
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen och 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska
fastighetsägare ansvara för att det görs funktionskontroll av fastighetens ventilationssystem.
Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan fastighetsägaren föreläggas om inte
ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat med
vite enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §.

Utdrag
x

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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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 15 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x,
id-nummer x att ha utfört följande åtgärder:
-

Städa tomten, se bifogade bilder med markeringar på det som ska åtgärdas.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 1 september 2016.

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 bland annat flertalet fyllda sopsäckar, löst liggande föremål, kylskåp, släpvagn,
barnvagnar, gammal oljepanna, tv-apparat, leksaker med mera.
Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 2 maj 2016 men inget yttrande har kommit in.

Motivering
Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till
att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller
uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.
I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas
ytterligare.
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Forts § 94

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.

Upplysningar
Om någon av åtgärderna som ska utföras 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.
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x
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Dnr MB-2015-x

Beslut att vidhålla tidigare beslut
Fastighet

x

Fastighetsägare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut § D-2016-x, om att inte vidta några
sanktionsåtgärder.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 17 februari 2015 in ett klagomål på olovligt byggande av
uterum. Efter muntlig kommunicering med fastighetsägaren lämnade de in ett kvitto som
bevisar att de köpte glaspartierna den 10 februari 2005 och hänvisar till att glaspartierna sattes
upp vid den tidpunkten.

Motivering
Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärden som vidtogs är preskriberad.

Lagrum
Enligt plan- och bygglagen kap 11 § 20 får byggnadsnämnden, om det på en fastighet eller i fråga
om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket
att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om
ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Utdrag
Länsstyrelsen

Bilagor
MBN § D-2016-x
Övriga handlingar i ärendet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-x

Beslut att vidhålla tidigare beslut
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut MBN § x-2016 om utdömande av
vite.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick under 2014 in en anonym anmälan om nedskräpning på
fastigheten x. Vid en inspektion på fastigheten påträffades rivnings- och byggavfall, vitvaror,
elektronikavfall, bildelar, bilbatterier, skrotbilar och träavfall.
Den 2 juni 2015 tog miljö- och byggförvaltningen beslut om att förelägga x att vid vite om 10 000
senast den 30 november 2015 vidta åtgärder. En inspektion genomfördes den 23 december
2015. Vid besöket konstaterades att avfallet på fastigheten är kvar.

Utdrag
Länsstyrelsen

Bilagor
MBN § x-2016
Övriga handlingar i ärendet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2016-x

Åtgärdsföreläggande med vite
Fastighet

x

Verksamhetsutövare

x

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vid vite om 10 000 kr, förelägga X, personnummer x, om
att senast den 31 juli 2016 vidta följande åtgärder:
-

Samtliga fordon som bedöms som uttjänta, och därmed klassas som avfall, samt övrigt
avfall ska forslas bort.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om nedskräpning på fastigheten x. Vid
inspektion på fastigheten den 3 maj 2016 konstaterades att anmälan är befogad.
En skrivelse skickades till x den 4 maj 2016 och i samtal med x den 20 maj berättade han att han
vill ha till den 31 juli 2016 på sig att städa upp området.
Fastighetsägare är Vetlanda kommun men lokalen där nedskräpningen är hyrs av x.

Motivering
Vid inspektion den 3 maj 2016 konstaterades att ett flertal fordon som bedöms som uttjänta
samt en mindre mängd avfall förvaras på fastigheten x.
Föreläggandet gäller de fordon som x äger eller förvarar och som finns i anslutning till den hyrda
lokalen på fastigheten x. Som uttjänta fordon räknas de fordon som inte är i trafik, det vill säga
avregistrerade. Övrigt avfall består av mer eller mindre hela fordon, delar av en kaross, bildelar,
träavfall och lite annat blandat avfall. Se bilaga för specificering av avfall.
Tre av fordonen som fanns vid besöket är undantagna då de inte bedöms vara avfall. Det gäller
en Chrysler med registreringsnummer x, en Volvo med registreringsnummer x och en traktor
Volvo med registreringsnummer x.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 97

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

Utdrag
x

Bilaga
Specificering av avfall

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2016-1375

Detaljplan för Himlabackarna etapp 2
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

Ärende
Syftet med detaljplanen är att exploatera området med bostäder för att möta det ökande
behovet av bostäder inom kommunen. En ny gata planeras inom området. Vidare ska
detaljplanen säkerställa bevarandet av naturvärden inom området samt förstärka rekreationen i
och intill planområdet.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2016-1175

Motion om återanvändning inom Vetlanda kommuns verksamheter
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar avge följande yttrande:

Yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in yttrande från samtliga nämnder rörande Carina
Strömbäcks motion om återanvändning av inventarier inom kommunens verksamheter.
Förvaltningarna har fått uppdraget att redovisa dagsläget för förråds- och lagermöjligheter.
Miljö- och byggförvaltningen har ett förråd i källaren på ca 40 kvm där vi har gamla rapporter,
inventeringsmaterial, broschyrer med mera samt äldre instrument och en del möbler.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign
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§ 100

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

Just sign

Inbjudan till presidieträff den 23 september 2016 i Mullsjö. Sven-Olov Karlsson,
Mikael Svahn och Kjell Brolin är inbjudna och det ingår i det fasta arvodet.
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§ 101

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

Delgivningar
-

Ärendelista 19 april-18 maj, dnr MB-2016-1374-1
Delegationsbeslut 19 april-18 maj, dnr MB-2016-1374-2
Information från förvaltningen
Anmälan enligt 26 kap 2 § miljöbalken
KS § 58, redovisning av intern kontroll 2015
KS § 62, bokslutsprognos
KF § 50, beviljande av ansvarsfrihet
Länsstyrelsens yttrande angående utökad verksamhet, Flishult 1:9,

Beslut från länsstyrelsen:
- Klacka 2:2, avslår överklagandet, åtgärder inom strandskyddat område, dnr MB-2012-534-39
- Pukås 1:4, avslår överklagandet, dammarnas påverkan på fastigheten, dnr MB-2014-2170-34
- Vrå 1:2, ändrar överklagandet, flyttar fram tiden i beslutet två månader, dnr MB-2012-1553-22
Överklagan av beslut sänt till länsstyrelsen:
-

x, permanent uppställning av villavagn, dnr MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, dnr MB-2015-x
x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, dnr MB-2015-x
x, överklagan av anmälan och bygglov för vindkraftverk,
dnr MB-2015-x och MB-2015-x
- x överklagan av anmälan och bygglov för vindkraftverk,
dnr MB-2012-x och MB-2012-x

Just sign

Utdragsbestyrkan

