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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl 14.00–15.30

Beslutande

Mikael Svahn (S) 1:e vice ordf
Börje Andreasson (S)
Sven-Olov Karlsson (VF) ordf
Roger Eriksson (VF)
Håkan Thydén (C)
Sten Johansson (M)
Kjell Brolin (KD)

Tjänstgörande
ersättare
Övriga deltagare

Bengt Jonzon (S)
Henrik Freij (M)

Utses att justera

Roger Eriksson (VF)

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 84-101

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Mikael Svahn
Justerare

Roger Eriksson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 84

Ändringar i föredragningslistan
-

Fröset 2:2, kontrollplan har inkommit, utgår
Deltagande i kurser för förtroendevalda, tillkommer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-xxx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 november 2015 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från bostadshus med adress xx på fastigheten XX,
Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på bostadshuset med
adress XX på fastigheten XX den 20 september 2011. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen tillhörandes bostadhus med adress XX består av en trekammarbrunn,
T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i två rörgravar med en
spridningsyta på totalt ca 30 m2. Tillstånd för anläggningen finns från år 1982. Anläggningen
har hög ålder och ligger ca 50 meter från Emåns strandkant.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från bostadshus med adress XX på fastigheten
XX. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan
och fotodokumentation som visar att ett nytt avlopp har utförts 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 från bostadshus med
adress XX på fastigheten XX 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 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från bostadshus med adress XX på fastigheten XX. 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
2015 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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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.
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
från bostadshus med adress XX på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så
att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015.
Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport och
fotodokumentation har kommit in.

Utdrag
XX

Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda ,
personnummer XX, och XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015
släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX, Vetlanda
kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 20
september 2011. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en slamavskiljare vars funktion inte gick att kontrollera då
den var översvämmad och inga avskiljningsväggar syntes. Efterföljande rening ska ske i en
infiltrationsbädd. Fördelningsbrunnen var dock översvämmad och inga utloppsrör syntes.
Tillstånd för anläggningen saknas.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan och fotodokumentation som
visar att ett nytt avlopp har utförts 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 XX 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 2015 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten på fastigheten XX. 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 2015 förenas förbudet med ett
vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 86

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.
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 XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport och
fotodokumentation har kommit in.

Utdrag
XXoch

Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2011XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

Claes Axelsson

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer XX,
att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 12
oktober 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en
trekammarbrunn på 2 m3, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening ska ske i en
infiltrationsbädd med en spridningsyta på 30 m2. Utloppsrören i fördelningsbrunnen ligger
dock under vattenytan och ingen tillräcklig rening sker. Tillstånd för anläggningen finns från
år 1987. Anläggningen har hög ålder. Två bostäder är i dagsläget kopplade till anläggningen,
vilket medför att den är underdimensionerad.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp
har utförts 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 XX 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
bristfällig efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. 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 2015 förenas förbudet
med ett vite.

Just sign
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Forts § 87

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.
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 XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport har kommit in.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 16 700 kr vardera, förbjuda XX,
personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc
samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX, den 23
maj 2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc
ska avskiljas. 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 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp
har utförts har inte kommit in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, 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
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras.
Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den
1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. 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 2015 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.
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 Delleryd 1:3, Delleryd 3, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller
gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 89

Sammanträdesdatum

Sida

2015-05-05
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MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX, personnummer XX,
att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 17
juli 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.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggförvaltningen har
skriftligen påmint om förbudet. Någon ansökan om nytt avlopp har ännu inte kommit in till
miljö- och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX 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 utan
godkänd slamavskiljare och med osäker efterföljande rening två år efter att brist
konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och
med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. 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 2015 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2015-05-05

12 (29)

Forts § 89

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.
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 XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§ 90

Sammanträdesdatum

Sida

2015-05-05
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MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX personnummer XX,
att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt
från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 11
september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en
enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. T-rör finns på
utgående ledning. Dräneringsvatten belastar anläggningen, vilket stör anläggningens
funktion. 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 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har
meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp
har utförts har inte kommit in.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX 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
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras.
Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den
1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. 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 2015 förenas förbudet med ett vite.
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Utdragsbestyrkan
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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.
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 XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Fastighet:

XX, XX

Fastighetsägare:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda
XXpersonnummer XX, och XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten
XX, adressen XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX, XX, den
13 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 XX är avloppet anlagt år 1961. Anläggningen har hög ålder.
Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX, XX. Miljö- och byggförvaltningen har
skriftligen påmint om förbudet. Någon ansökan om nytt avlopp har ännu inte kommit in till
miljö- och byggförvaltningen.

Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och
den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed
inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och
omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, XX,
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
underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras.
Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den
1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX, XX. 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 2015 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.
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 XX, XX, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande
reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag
XX och XX

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2015-533

Detaljplan för Tändhatten 4 och del av Pukaregården 1:1
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.

Ärende
Behov finns att bygga ut Ölandsgatans förskola. För att möjliggöra detta har ett förslag till
detaljplan upprättats. Planområdet är beläget i området Tomaslunden i västra delen av
Vetlanda tätort.
Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § 121-2014 tillstyrkt planprogrammet.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2015-729

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt garage
Fastighet:

Advokaten 11

Sökande:

Henrik Ödéen
Rosengränd 10
574 35 Vetlanda

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
garage på fastigheten Advokaten 11.
Avgift: 9 830 kronor.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag:
Mikael Nimmersjö, Box 124, Vetlanda.

Ärende
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus och garage med ca 73 kvm.

Motivering
Åtgärden avviker från gällande detaljplan från 1963 eftersom den totala byggnadsarean
214 kvm överstiger maximalt tillåten byggnadsarea 165 kvm. Åtgärden kan dock ses som en
liten avvikelse vilket gör att miljö- och byggnämnden kan bevilja bygglov. Berörda grannar
och sakägare har godkänt åtgärden genom underskrift på bygglovsritningar.
I kvarteret finns ett flertal fastigheter där liknande åtgärder har tillåtits i strid mot
detaljplan.

Lagrum
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom
områden med detaljplan bifallas om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden
avser avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser.
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten.
Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen ska en samlad bedömning göras av den avvikande
åtgärd som söks och de som tidigare godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §.
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Forts § 93

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
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.
Informationsbrev skickas till sakägarna.

Utdrag
Henrik Ödeen

Bilagor
Kallelse till tekniskt samråd
Faktura

Informationsbrev
Sakägare

Just sign
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MB-2015-919

Förbud att använda lokal för undervisning
Fastighet:

Mossbråsa 1:77

Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda barn- och utbildningsnämnden från och med
den 1 augusti 2015 att använda rum nummer 119 i Ekenässjöns skola. Lokalen är i samma
hus som gymnastiksalen och används till musikskoleundervisning.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i Folkhälsomyndighetens
nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i skolor med tillhörande
gymnastiksalar. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet med tillhörande gymnastiksalar
har tillsynats med avseende på underhåll, städning och ventilation.

Motivering
Det upptäcktes vid tillsynen att det var så allvarliga brister i Ekenässjöns skolas lokal som
används som förråd och till musikskoleundervisning. Rummet är väldigt slitet med trasiga
väggar och möbler. Troligtvis utförs ingen städning i lokalen då lokalen inte är med i
städrutinerna. Miljö- och byggnämnden anser att lokalen inte ska användas som
elevutrymmen om den inte görs iordning.

Lagrum
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagen skall följas.
Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa.

Utdrag
Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior
Jonny Palmqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helene Jonsson, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen
Eva-Marie Strååth, rektor, Ekenässjöns skola
Tekniska nämnden
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2015-936

Förbud att använda lokal för undervisning
Fastighet:

Pistolen 1

Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda barn- och utbildningsnämnden från och med
den 1 augusti 2015 att använda rum nummer 006 i Tomaslundens skola på fastigheten
Pistolen 1. Det är ett källarförråd som används som fritidslokal.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i Folkhälsomyndighetens
nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i skolor med tillhörande
gymnastiksalar. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet med tillhörande gymnastiksalar
har tillsynats med avseende på underhåll, städning och ventilation.

Motivering
Det upptäcktes vid tillsynen att det var så allvarliga brister i en av skolas lokaler som
används som fritidslokal att miljö- och byggnämnden anser att den inte ska användas som
elevutrymme. Källarlokalen är en förrådslokal som saknar fönster och det är lågt till tak.
Troligtvis utförs ingen städning i lokalen då lokalen inte är med i städrutinerna. Det var
mycket dammigt vid inspektionen.

Lagrum
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Utdrag
Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior
Jonny Palmqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helene Jonsson, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ann-Louise Löfgren, rektor, Tomaslundsskolan
Tekniska nämnden
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2014-926

Förbud att använda lokal för undervisning
Fastighet:

Vipan 1

Verksamhetsutövare:

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda barn- och utbildningsnämnden att från och
med den 1 augusti 2015 använda följande lokaler till undervisning:
-

Mogärdeskolans lilla gymnastiksal rum 177
Omklädningsrum 036 och 039
Duschrum 038 och 039

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i skolor
med tillhörande gymnastiksalar. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet med
tillhörande gymnastiksalar har tillsynats med avseende på underhåll, städning och
ventilation.

Motivering
Det upptäcktes vid tillsynen att det var så allvarliga brister i Mogärdeskolans lilla
gymnastiksal att den inte ska användas som elevutrymme. Lokalen är väldigt sliten, speciellt
golv och väggar. Ytskiktet på väggarna släpper från väggen och taket är fuktskadat.
Tillhörande omklädningsrum och duschar är också i mycket dåligt skick. Då lokalerna är så
slitna är de mycket svårstädade.

Lagrum
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Utdrag
Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior
Jonny Palmqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helene Jonsson, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Karlsson, rektor, Mogärdeskolan
Tekniska nämnden
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret
Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2015-XX

Miljösanktionsavgift, för sent inkommen miljörapport
Fastighet:
Verksamhetsutövare

XX
XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, organisationsnummer XX, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Anledningen är för sent inkommen miljörapport för år
2014 avseende täktverksamheten på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 2013:251 ska
lämna miljörapport senast den 31 mars. Miljörapportering kan endast ske via Svenska
Miljörapporteringsportalen. Bolaget har inte kommit in med miljörapport inom rätt tid
varvid en miljösanktionsavgift ska tas ut.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har skickat påminnelser om att miljörapportering ska ske
senast 31 mars 2015 via e-post den 30 mars 2015 (även SMS till ansvarig på bolaget). Miljöoch byggförvaltningen har även muntligen påmint bolaget genom deras anlitade konsult
den 31 mars 2015. Bolaget har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet om
miljösanktionsavgift senast den 17 april 2015. Bolaget har inte kommit in med yttrande
eller lämnat miljörapport för 2014. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt
att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum
Bestämmelser om miljörapportering återfinns i 26 kap 20 § miljöbalken (1998:808) och
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9).
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 12 kap 5 § p2 förordningen om
miljösanktionsavgifter (2012:259).
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 §
miljöbalken.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 97

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

Utdrag
XX

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan
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MB-2015-XX

Miljösanktionsavgift, för sent inkommen miljörapport
Fastighet:
Verksamhetsutövare

XX
XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, organisationsnummer XX, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Anledningen är för sent inkommen miljörapport för år
2014 avseende täktverksamheten på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende
Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 2013:251 ska
lämna miljörapport senast 31 mars. Miljörapportering kan endast ske via Svenska
Miljörapporteringsportalen. Bolaget har inte kommit in med miljörapport inom rätt tid
varvid en miljösanktionsavgift ska tas ut.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har skickat påminnelser via e-post till bolaget den 25 februari
och den 30 mars 2015 om att miljörapportering skulle ske senast 31 mars 2015. Bolaget har
beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har kommit in i samband med
inlämnandet av miljörapporten den 9 april 2015 där bolaget anger att miljörapporten inte
syntes i miljörapporteringsportalen och därför glömdes bort. Miljö- och byggnämnden
bedömer att bolagets skäl inte utgör några särskilda omständigheter varvid
miljösanktionsavgift ska tas ut.

Lagrum
Bestämmelser om miljörapportering återfinns i 26 kap 20 § miljöbalken (1998:808) och
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9).
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 12 kap 5 § p2 förordningen om
miljösanktionsavgifter (2012:259).
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 §
miljöbalken.
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Forts § 98

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

Utdrag
XX

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

Kopia
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign
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§ 99

Deltagande i kurser
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att:
Sven-Olov Karlsson, Mikael Svahn och Kjell Brolin ges möjlighet att delta i Höglandets IT:s
inspirationsdag den 21 maj i Nässjö med arvode enligt arvodesreglemente.
Till klimatkonferensdagen den 26 maj beslutades att inte någon från miljö- och
byggnämnden ska åka då det är beredning samma dag.

Just sign
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§ 100

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

Ärenden
-

Just sign

Information från byggavdelningen
Presentera/redovisa start av fokusområdet tillsyn bekämpningsmedel
Information om nya livsmedelsanläggningar
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§ 101

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

Ärenden
-

Delegationsbeslut 19 mars-18 april, MB-2015-990-1
Ärendelista 19 mars-18 april, MB-2015-990-2

Beslut från länsstyrelsen:
-

Prövar inte strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga, Kråkegård 1:9,
MB-2015-829-4

Beslut från länsstyrelsen som överklagats till mark- och miljödomstolen:
-

Just sign

Anmälan om vindkraft, Edstorp 1:4, MB-2012-2258-35
Bygglov för vindkraftverk, Edstorp 1:4, MB-2012-2254-46
Förbud att släppa ut avloppsvatten, XX

Utdragsbestyrkan

