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Ärenden 
 

 Val av justerare och dag för justering 
 

 
§ 110 Fastställande av föredragningslistan 

 

4 - 5 
§ 111 Tillbyggnad av affärshus - Stenbrohults-

Värpeshult 2:75 

 

6 - 13 

§ 112 Budget 2021 planår 2022-2023 
 

14 
§ 113 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 

med vite - Millebygden 1:7 

 

15 - 19 

§ 114 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Millebygden 2:5 

 

20 - 24 

§ 115 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Lönshult 3:3 

 

25 - 28 

§ 116 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Bårshult 2:30 

 

29 - 33 

§ 117 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Abborraslätt 1:8 

 

34 - 37 

§ 118 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Göteryd 1:21 

 

38 - 41 

§ 119 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Kimmelsbygd 1:24 

 

42 - 45 

§ 120 Förbud om utsläpp av avloppsvatten förenat 
med vite - Virestads-kvarnatorp 2:10 

 

46 - 49 

§ 121 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
 

50 
§ 122 Sammanträdesdagar för miljö- och 

byggnämnden 2019-2022 

 

51 - 52 

§ 123 Indexuppräkning 2022 - Taxor 
 

53 - 54 
§ 124 Information 2021 

 

55 
§ 125 Meddelande 2021 

 

56 
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§ 110 Fastställande av föredragningslistan 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs enligt kallelse 2021-11-12 med följande 

ändringar: 
- Punkt 14 tas upp som punkt 3  
- Ärende Indexuppräkning 2022 läggs till 

Ny ärendelista 
1. Val av justerare och dag för justering 
2. Fastställande av föredragningslistan 
3. Tillbyggnad av affärshus - Stenbrohults-Värpeshult 2:75 
4. Budget 2021 planår 2022-2023 
5. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Millebygden 1:7 
6. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Millebygden 2:5 
7. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Lönshult 3:3 
8. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Bårshult 2:30 
9. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Abborraslätt 1:8 
10. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Göteryd 1:21 
11. Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med vite - 
Kimmelsbygd 1:24 
12. Förbud om utsläpp av avloppsvatten förenat med vite - 
Virestads-kvarnatorp 2:10 
13. Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
14. Sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2019-
2022 
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15. Tillbyggnad av affärshus - Stenbrohults-Värpeshult 2:75 
16. Indexuppräkning 2022 - Taxor 
17. Information 2021 
18. Meddelande 2021 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 111 Tillbyggnad av affärshus - Stenbrohults-
Värpeshult 2:75 
Ärendenummer MOB 2021/55 
Ärendenummer EDP B-2021-417 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 
1. bygglov beviljas för tillbyggnad med liten avvikelse inom planlagt område 

med stöd av 9 kap. 31b § plan och bygglagen (2010:900), PBL. 
2. ta ut en avgift för beslutet på 45 048,64 kronor med stöd av taxa för prövning 

och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande 
timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och 
efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Utsättning 
Utsättning krävs av kommunens kartavdelning eller annan som prövas behörig i 
samråd med kommunens kartavdelning. Kartavdelningen nås via 0476-55000 
eller kart@almhult.se. 
 
Upplysning 
Kontrollansvarig: Tomas Andersson 
Ärendet är granskat enligt BBR 29. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom 
överklagandetiden. 
 
Förutsättningar för startbesked 
Innan startbesked kan ges ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Byggherren kontaktar miljö- och byggnämndens 
handläggare för tidsbokning och följande inlämnas minst en vecka innan 
samrådet: 

• Kontrollplan från kontrollansvarig 

6



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 2(8) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Konstruktionsritning på bärande delar 

• Grundplan 

• Ut- och invändig vatten- och avloppsritning samt lösning för 
dagvattenhantering 

• Ventilationsritning 

• Energiberäkning 

• Färdigställandeskydd 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Tillgänglighetsbeskrivning 
 

Motivering 
Samhällsutveckling och samhällsnytta väger tyngre än förvaltningens motivering 
till avslag. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 
1. avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus på fastigheten 

Stenbrohults-Värpeshult 2:75 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 
PBL, (2010:900). 

2. ta ut en avgift för beslutet på 12 947,20 kronor med stöd av taxa för prövning 
och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande 
timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och 
efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Förvaltningens motivering 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
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a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2.åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
Trots att en åtgärd strider mot detaljplanen får bygglov enligt 9 kap. 31 b § PBL 
ges om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten 
eller om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Då ansökan om bygglov avser tillbyggnad av affärslokal där cirka en fjärdedel 
av tillbyggnaden placeras på prickad mark anser Miljö- och byggförvaltningen 
att sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan och bygglov inte kan beviljas med 
stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
Enligt 12 kap. 8 § PBL får byggnadsnämnden ta ut en avgift för beslut om lov 
samt för upprättande av nybyggnadskartor. En avgift ska därför tas ut enligt 
tabell 10 och 18 i gällande taxa för prövning och tillsyn enligt plan- och 
bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 § och 
ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-
06-20 § 102 och efterföljande revideringar. 
 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 45 048,64 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet 
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102. 
Faktura skickas senare. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Marcus Johnsson Livsmedel Aktiebolag, ICA Nära Liatorp, har sökt bygglov för 
tillbyggnad av affärshus på fastigheten Stenbrohults-Värpeshult 2:75. 
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Tillbyggnaden är placerad till stor del på prickad mark och därmed bör bygglov 
avslås. 
 
Ärendebeskrivning 
2021-06-18 inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus på fastighet 
Stenbrohults-Värpeshult 2:75. Ansökan om bygglov avser tillbyggnad av 
affärslokal på 505,5 kvadratmeter. Ca. 140 kvm av tillbyggnaden placeras på 
prickad mark som enligt gällande detaljplan Del av Värpeshult 2:74 m.fl, 0765-
P86/9, från 1978 inte får bebyggas. Alltså strider ansökt åtgärd mot gällande 
detaljplan och bygglov kan inte beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
Mer än en fjärdedel av tillbyggnaden är tänkt att placeras på prickad mark och 
kan därmed inte bedömas vara en liten avvikelse. Fastigheten Stenbrohults-
Värpeshult 2:75 har enligt gällande detaljplan ingen begränsning av byggrätt. 
På fastigheten Stenbrohults-Värpeshult 2:75 finns det obebyggd mark som inte 
är planlagd som prickad mark i nordöst om befintlig bebyggelse. Placeras 
tillbyggnaden enligt bygglovsansökan kommer tillbyggnaden att placeras 0,7 
meter från fastighetsgräns vilket medför att byggnaden inte kommer kunna 
skötas från egen fastighet.  
2021-09-07 skickade miljö- och byggförvaltningen en kommunicering om 
förslag till beslut till sökande. Sökande har bemött yttrandet med att det inte 
finns någon annan möjlighet att bygga till butiken om parkering och inleverans 
av varor ska fortsatt finnas till affärshuset.  
Ett grannehörande har skickats ut till berörd granne på fastighet Stenbrohults-
Värpeshult 2:77 som inte hade något att erinra. Kontrollansvarig i ärendet är 
Tomas Andersson.  
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att möjligheterna för tillbyggnad av 
affärshuset är begränsad men att den tänkta tillbyggnaden inte är planenlig och 
därför bör ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal på fastigheten 
Stenbrohults-Värpeshult 2:75 avslås med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen (2010:900) eftersom avvikelsen inte kan ses som liten. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 

• B-2021-417-1, Ansökan, 2021-06-18 

• B-2021-417-2, Situationsplan, 2021-06-18 

• B-2021-417-3, Situationsplan, sektionsritning, 2021-06-18 
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• B-2021-417-4, Planritning, 2021-06-18 

• B-2021-417-5, Fasadritning, 2021-06-18 

• B-2021-417-10, Kommunicering, 2021-09-07 

• B-2021-417-11, Foto, 2021-09-23 

• B-2021-417-12, Svar på kommunicering 2021-10-06 

• B-2021-417-16, Granneyttrande 2021-11-03 

• B-2021-417-18, Situationsplan 2021-11-10 

• MBN § 103/21 Beslut om återremittering 
 

Information 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom 
överklagandetiden. 
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft (PBL 9:43). 
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) föreslår att bygglovet beviljas med liten avvikelse och att 
avgift för beviljat lov tas ut med stöd av PBL-taxan. 
Claes Lindahl (C), Pontus Haglund (C), Dan Blixt (M), Birgitta Bengtsson (S), 
Kristina Spjut Sahlberg (S) instämmer i Håkans förslag. 
Förslaget motiveras med att samhällsutveckling och samhällsnytta väger tyngre 
än förvaltningens motivering till avslag. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Håkan Petterssons förslag mot förvaltningens och finner att 
miljö- och byggnämnden enhälligt beslutar enligt Håkans förslag. 
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Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- 
och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, 
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter 
(PBL 13:16). 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges  
Marcus Johnsson, Stenbrohults-Värpeshult 2:75 
 
 
*Avgiften fördelas på: 
Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom plan- och 
bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och 
ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-
06-20 § 102 med efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § plan- och 
bygglagen, PBL, (2010:900). 
Grundprincipen för att beräkna ut avgifter är: Faktor x mPBB x N 
N = Justeringsfaktor, enligt taxan bestämd till 0,8 
HF = handläggningsfaktor, framgår av tabeller i taxan 
mPBB = Milliprisbasbelopp, en tusendels prisbasbelopp, prisbasbelopp år 2021 
är 47 600 kr, 47 600 x 0,001 = 47,60 milliprisbasbelopp 
 
Bygglovsavgift samt avgift för liten avvikelse 
Åtgärden avser bygglov av tillbyggnad och enligt taxan ska handläggningsfaktor 
för bygglov HF1 i tabell 3 användas.  
Enligt tabell 3 ska avgiften för bygglov beräknas enligt HF1 x OF x mPBB x N. 
HF1 x OF x mPBB x N 
HF1 = Administration inkl. Arkivering (7) + Planprövning (3) + Byggnaden (7) 
= 17 
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OF = enligt tabell 1, tillbyggnaden är på 505 kvm som ger OF=20 
17 x 20 x 47,60 x 0,8 = 12 947,2 
Bygglovsavgift är 12 947,2 kr 
 
Tillägg för prövning av liten avvikelse 
Tillägg för prövning av liten avvikelse är ett påslag på 20% av bygglovavgiften.  
Liten avvikelse = Bygglovsavgift x 0,20 = 2589,44 
Liten avvikelse är 2589,44 kr 
 
Start- och slutbeskedsavgift 
Åtgärden avser bygglov av tillbyggnad och enligt taxan ska handläggningsfaktor 
för start- och slutbeskedsavgift HF2 i tabell 4 användas.  
Enligt tabell 4 ska avgiften för start- och slutbeskedsavgift beräknas enligt HF2 
x OF x mPBB x N. 
HF2 x OF x mPBB x N 
HF2 = Administration inkl. Arkivering och registrering av kontrollansvarig (7) + 
Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan (10) + 
Slutsamråd inkl. slutbesked (6) = 23 
OF = enligt tabell 1, tillbyggnaden är på 505 kvm som ger OF=20 
23 x 20 x 47,60 x 0,8 = 17 516,8 
Start- och slutbeskedsavgift är 17 516,8 kr 
 
Kart- samt utstakningsavgift 
Åtgärden avser bygglov av tillbyggnad och enligt taxan ska kart- samt 
utstakningsavgiften beräknas enligt tabell 18 och 19.  
Enligt tabell 18 ska avgiften för kartan beräknas enligt NKF x mPBB x N. 
NKF x mPBB x N 
NKF = primärutdrag för en tomt med en storlek mellan 2000–4999 m2 = 20 
20 x 47,60 x 0,8 = 761,60 
Kartavgiften är 761,60 kr 
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Enligt tabell 19 ska avgiften för utstakningsavgiften beräknas enligt UF x mPBB 
x N. 
UFtotal x mPBB x N 
UF = för en tillbyggnad på en area mellan 500–999 m2 = 200 
UFtillägg = beroendes på om det finns mer än 4 punkter att sätta ut tillkommer 
UF=20 per punkt, i detta fall tillkommer 3 punkter= 3 x 20 = 60.  
UFtotal=UF+ UFtillägg=200+60=260 
260 x 47,60 x 0,8 = 9900,80 
Utstakningsavgiften är 9900,80 kr 
 
Avgift för kungörelse 
Enligt taxan ska Tabell 2, Underrättelse till berörda sakägare och andra användas 
när kommunicering krävs. I aktuellt ärende kommuniceras beslutet till berörda 
sakägare via kungörelsedelgivning och tabell 2 ska användas. Avgiften enligt 
tabell 2 beräknas enligt följande formel:  
KOM x mPBB x N 
KOM = faktor för kommunicering 
Enligt tabell 2 är KOM = 5 vid kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning 
Enligt tabell 2 är KOM = 30 för sakägare mellan 1–5 
KOM x mPBB x N 
35 x 47,60 x 0,8 = 1332,8 
Avgift för grannehörande och kungörelse av beslut är 1332,8 kr 
 
Total avgift för aktuellt beslut 
Tidsfristen började löpa 2021-10-28 och beslut fattades 2021-11-22, vilket inne-
bär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  
Total avgift för beslutet är 45 048,64 kr 
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§ 112 Budget 2021 planår 2022 - 2023 
Ärendenummer MOB 2020/32 
Ärendenummer EDP M-2020-700 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagt förslag på prognos 

efter oktober. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar förslag på prognos efter oktober. Denna visar på en 
ekonomi i balans på driftsredovisningen och ett överskott uppgående till 559 tkr 
på investeringsredovisningen.  
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15 

•  Prognos efter oktober 2021 Miljö- och byggnämnden daterad 2021-11-12 

• Detaljerad beskrivning projekt GIS, drönare, flygfoto daterad 2021-11-12 
 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 113 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Millebygden 1:7 
Ärendenummer MOB 2021/62 
Ärendenummer EDP M-2018-150 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Millebygden 1:7.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § 210/2019, dnr: m-2018-150, 
daterat 2019-05-16. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Millebygden 1:7.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 2(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § 210/2019, dnr: m-2018-150, 
daterat 2019-05-16 

 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Millebygden 1:7 leds till en 
underdimensionerad slamavskiljare på 1500 liter, följt av en stenkista/infiltration 
av okänd storlek som saknar fördelningsbrunn eller luftning från 1978. En 
underdimensionerad slamavskiljare med efterföljande stenkista/infiltration utan 
luftning uppfyller inte reningskraven av avloppsvatten. 
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Millebygden 1:7 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 210/2019 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid 
fastställs i ett separat beslut. 

 

Jäv 
Claes Lindahl (C) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
Thomas Johansson (S) träder in som ersättare. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 3(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Millebygden 1:7 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 210/2019. Fastighetsägarna har fortsatt att 
använda anläggningen efter att förbudet trädde i kraft 2021-05-16. Miljö- och 
byggnämnden anser att det är motiverbart att förena beslutet med vite.  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Millebygden 1:7 för att notera om 
anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08.  
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § 210/2019, som trädde i 
kraft 2021-05-16, inte efterlevs. Båda fastighetsägarna bor i bostadshuset på 
fastigheten och brukar den enskilda avloppsanläggningen dagligen.  
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det finns en trekammarbrunn på 
fastigheten med T-rör. Det fanns mycket slam i slamavskiljaren, slam fanns i 
alla tre kammare. Det fanns tecken på att slamflykt har skett vid tidigare 
tillfällen då det fanns intorkad slam på skiljeväggarna.  
Ingen fördelningsbrunn kunde lokaliseras efter slamavskiljaren och ingen 
efterrening kunde noteras. Inga uppgifter har inkommit till miljö- och 
byggförvaltningen som bekräftar att det finns en godtagbar efterrening efter 
slamavskiljaren.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom hälsoskydd och 
miljöskydd.  
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § 210/2019, m-2018-150-4. 

• Delgivningskvitto, m-2018-150-7 

• Inspektionsrapport, m-2018-150-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 4(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
• Innan ni anlägger en ny avloppsanläggning måste ni ha ett skriftligt tillstånd.  

• Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Millebygden 1:7 vid 
överlåtelse av fastigheten. 

• Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till 
Mark- och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  

• Miljö- och byggförvaltningen kommer ansöka om att fastighetsägarna
, med personnummer 19570306 , och  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 5(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

, med personnummer 19560608– , ska betala 
32 500 kronor vardera. Om överträdelse fortsatt sker kommer det ansökas om 
utdömande av 7 500 kronor vardera för varje påbörjad kalendermånad.  

_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Delges 
Fastighetsägarna via REK ett delgivningskvitto vardera.  

 & ,  343 93 
ÄLMHULT 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 114 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Millebygden 2:5 
Ärendenummer MOB 2021/63 
Ärendenummer EDP M-2019-515 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Millebygden 2:5.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § 238/2019, dnr: m-2019-515-1, 
daterat 2019-06-13. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Millebygden 2:5.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 2(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § 238/2019, dnr: m-2019-515-1, 
daterat 2019-06-13 

 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Millebygden 2:5 leds till en 
avloppsanläggning som är anlagd utan tillstånd under år 2018. Inga uppgifter om 
anläggnings utformning har inkommit till fastigheten i samband med 
anläggandet eller efteråt. Miljö- och byggförvaltningen drev ett 
miljösanktionsärende, se dnr: m-2018-39 för mer information. Slamavskiljaren 
är av oklar modell/fabrikat. Efter slamavskiljaren leds avloppsvattnet till en 
fördelningsbrunn i plast, med ett utloppsrör. Det fanns tecken på slamflykt i 
fördelningsbrunnen vid inspektionstillfället 2021-10-08. Infiltrationen består av 
en spridarledning med en längd på 30 meter, ledningen luftas. Infiltrationsytan 
bedöms därmed som otillräcklig och anläggningen bedöms inte uppfylla 
reningskraven för avloppsvatten.  
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Millebygden 2:5 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 238/2019 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
 Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid  
 fastställs i ett separat beslut, i enlighet med kommunfullmäktiges taxa 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 3(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Jäv 
Claes Lindahl (C) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
Thomas Johansson (S) träder in som ersättare. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Millebygden 2:5 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 238/2019, daterat 2019-06-13. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
kraft 2021-06-13. Miljö- och byggnämnden anser att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite.  

  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Millebygden 2:5 för att notera om 
anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08. 
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § 238/2019, som trädde i 
kraft 2021-06-13, inte efterlevs. Båda fastighetsägarna bor i bostadshuset på 
fastigheten och brukar den enskilda avloppsanläggningen dagligen. 
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det finns en slamavskiljare, av okänd 
modell/fabrikat, på fastigheten dock kunde den inte inspekteras då det endast 
fanns ett tömningsrör ovanmark samt att vegetation växt över locket. Vid 
kontroll av röret syntes slam och det såg ut som att slammet var i samma nivå 
som rörets början. Efter slamavskiljaren fanns en fördelningsbrunn i plast. Det 
fanns tecken på slamflykt i fördelningsbrunnen. Infiltrationen består av endast 
ett långt rör på 30 meter.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Anläggningen inrättades under  
år 2018. Den enskilda avloppsanläggningen uppfyller inte reningskraven för 
normal skyddsnivå inom hälsoskydd och miljöskydd. 
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § 238/2019, dnr m-2019-515-1 

22



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 4(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Delgivningskvitton, dnr m-2019-515-5 & -6 

• Inspektionsrapport, 2019-515-12 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 

9 kap. 7 §, samt  
• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  
• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  
• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
• Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 

kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Millebygden 2:5 vid 
överlåtelse av fastigheten. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 115 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Lönshult 3:3 
Ärendenummer MOB 2021/64 
Ärendenummer EDP M-2019-487 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Lönshult 3:3.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § 255/2019, dnr: m-2019-487-2, 
daterat 2019-06-24. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Lönshult 3:3.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

25



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § 255/2019, dnr: m-2019-487-2, daterat 
2019-06-24. 
 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Lönshult 3:3 leds till två 
slamavskiljare, följt av en sjunkbrunn. En sjunkbrunn uppfyller inte 
reningskraven av avloppsvatten. 
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Lönshult 3:3 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 255/2019 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid 
fastställs i ett separat beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Lönshult 3:3 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 255/2019, daterat 2019-06-24. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
kraft 2021-06-24. Miljö- och byggnämnden anser att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite.  
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Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Lönshult 3:3 för att notera om 
anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08. 
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § 255/2019, som trädde i 
kraft 2021-06-24, inte efterlevs. Fastighetsägaren bor i bostadshuset på 
fastigheten och brukar den enskilda avloppsanläggningen dagligen. 
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det fanns två slamavskiljare, en 
enkammarbrunn med en efterföljande tvåkammarbrunn som saknar T-rör. Det 
fanns rikligt med slam i enkammarbrunnen och lite i första kammaren i 
tvåkammarbrunnen. Vattnet i andra kamrern i tvåkammaren var klart.  
Efterreningsprocessen sker genom en sjunkbrunn.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom hälsoskydd och 
miljöskydd. 
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § 255/2019, dnr m-2019-487-2 

• Delgivningskvitton, dnr m-2019-487-5 

• Inspektionsrapport, 2019-487-7 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
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Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Lönshult 3:3 vid 
överlåtelse av fastigheten. 
Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till Mark- 
och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges 
Fastighetsägare 

, 343 93 Älmhult 
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§ 116 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Bårshult 2:30 
Ärendenummer MOB 2021/65 
Ärendenummer EDP m-2019-469 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Bårshult 2:30.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § MoH-2020-340, dnr: m-2019-
469-3, daterat 2020-08-03. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Bårshult 2:30.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § MoH-2020-340, dnr: m-2019-
469-3, daterat 2020-08-03. 

 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Bårshult 2:30 leds till en 
underdimensionerad slamavskiljare, följt av en fördelningsbrunn utan botten 
samt en underdimensionerad infiltration med tillstånd från 1978, 
delegeringsbeslut 67/1978. En underdimensionerad infiltration utan luftning 
uppfyller inte reningskraven av avloppsvatten. 
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Bårshult 2:30 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § MoH-2020-340 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid 
fastställs i ett separat beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Bårshult 2:30 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut MoH-2020-340, daterat 2020-08-03. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
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kraft 2021-07-30. Miljö- och byggnämnden anser att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite.  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Bårshult 2:30 för att notera om 
anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08.  
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § MoH-2020-340, som 
trädde i kraft 2021-07-30, inte efterlevs. Huset var vid inspektionstillfället uthyrt 
av fastighetsägaren och gästerna var på plats vid inspektionstillfället.  
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det finns en trekammarbrunn på 
fastigheten med T-rör. Det fanns mycket slam i slamavskiljaren, slam fanns i 
alla tre kammare. Det fanns tecken på att slamflykt har skett vid tidigare 
tillfällen då det fanns intorkad slam på skiljeväggarna.  
Ingen fördelningsbrunn kunde lokaliseras efter slamavskiljaren och ingen 
efterrening kunde noteras. Inga uppgifter har inkommit till miljö- och 
byggförvaltningen som bekräftar att det finns en godtagbar efterrening efter 
slamavskiljaren.  
Fastighetsägaren meddelade via e-postmeddelande 2021-11-02 att en 
entreprenör har anlitats för att lokalisera den befintliga infiltrationen på 
fastigheten samt fördelningsbrunnen.  
Entreprenören meddelade miljö- och byggförvaltningen via telefon 2021-11-09 
att de har funnit fördelningsbrunnen och infiltrationen. Entreprenören har gjort 
bedömningen att infiltrationen inte klarar reningskraven och att den är ca 7 
meter lång. Fördelningsbrunnen saknar botten och har fungerat som en 
sjunkbrunn.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom hälsoskydd och 
miljöskydd. 
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § MoH-2020-340, dnr m-2019-469-3 

• Bekräftelse att beslutet har mottagits, m-2019-469-8 

• Inspektionsrapport, m-2019-469-10 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
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Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
Innan du anlägger en ny avloppsanläggning måste ni ha ett skriftligt tillstånd. 
Tänk på att lämna in ansökan i god tid. Ni ansöker om tillstånd hos Miljö- och 
byggnämnden i Älmhults kommun. Information och ansökningsblanketter finns 
på vår hemsida: www.almhult.se. 
Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Bårshult 2:30 vid 
överlåtelse av fastigheten. 
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Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till Mark- 
och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges 
Fastighetsägare 

, Danmark 
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§ 117 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Abborraslätt 1:8 
Ärendenummer MOB 2021/66 
Ärendenummer EDP m-2019-100 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Abborraslätt 1:8.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § MoH-2020-336,  
dnr: m-2019-100-4, daterat 2020-08-03. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från WC 
och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Abborraslätt 1:8.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § MoH-2020-336,  
dnr: m-2019-100-4, daterat 2020-08-03. 
 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Abborraslätt 1:8 en 
slamavskiljare, trekammarbrunn med T-rör, med en efterföljande sjunkbrunn 
som efterreningsprocess. En sjunkbrunn uppfyller inte reningskraven av 
avloppsvatten. 
Fastigheten ligger inom 50 meter från ån Lillån, vilket medför att det är hög 
skyddsnivå på platsen för miljöskydd. Lillån är en å med en måttlig ekologisk 
status, vilket inte får försämras ytterligare.  
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras ändamålsenligt innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Abborraslätt 1:8 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § MoH-2020-336 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid  
fastställs i ett separat beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Abborraslätt 1:8 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
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avloppsvatten, delegeringsbeslut § MoH-2020-336, daterat 2020-08-24. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
kraft 2021-04-30. Miljö- och byggnämnden anser att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite.  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Abborraslätt 1:8 för att notera om 
anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08. 
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § MoH-2020-336, som 
trädde i kraft 2021-04-30, inte efterlevs. Fastighetsägaren bor i bostadshuset på 
fastigheten och brukar den enskilda avloppsanläggningen dagligen. 
Den enskilda avloppsanläggningen består av en slamavskiljare, trekammarbrunn 
med T-rör, efterföljande av en sjunkbrunn. Det fanns mycket slam i 
slamavskiljaren samt fanns det tecken på att slamflykt har skett då det fanns 
slam i alla tre kamrarna och slam på skiljeväggarna.  
Den enskilda avloppsanläggningen har ett tillstånd från år 1976, 
delegeringsbeslut 97/1976. Tillståndet utfärdades innan miljöbalken och 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Den 
enskilda avloppsanläggningen uppfyller inte reningskraven för normal 
skyddsnivå inom hälsoskydd och miljöskydd. På den aktuella platsen råder 
högskyddsnivå inom miljöskydd.  
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § MoH-2020-336, dnr m-2019-100-4 

• Delgivningskvitton, dnr m-2019-100-6 

• Inspektionsrapport, 2019-100-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
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Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer att ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Abborraslätt 1:8 vid 
överlåtelse av fastigheten. 
Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till Mark- 
och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges 
Fastighetsägare 

, 343 93 Älmhult 
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§ 118 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Göteryd 1:21 
Ärendenummer MOB 2021/67 
Ärendenummer EDP M-2019-475 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från WC 
och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Göteryd 1:21.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § 257/2019, dnr: m-2019-475-2, 
daterat 2019-06-24. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Göteryd 1:21.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § 257/2019, dnr: m-2019-475-2, 
daterat 2019-06-24. 

 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Göteryd 1:21 leds till två 
slamavskiljare, följt av en sjunkbrunn/stenöga. En sjunkbrunn/stenöga uppfyller 
inte reningskraven av avloppsvatten. 
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Göteryd 1:21 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 257/2019 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid  
fastställs i ett separat beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Göteryd 1:21 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 257/2019, daterat 2019-06-24. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
kraft 2021-06-24. Miljö- och byggnämnden anser att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite.  
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Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Göteryd 1:21 för att notera om 
anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08. 
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § 257/2019, som trädde i 
kraft 2021-06-24, inte efterlevs. Fastighetsägaren bor i bostadshuset på 
fastigheten och brukar den enskilda avloppsanläggningen dagligen. 
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det fanns två slamavskiljare, två 
enkammarbrunnar utan t-rör. Det fanns rikligt med slam första 
enkammarbrunnen och mindre slam i den andra enkammarbrunnen. Uppgifter i 
miljö- och byggförvaltningens diariesystem leds avloppsvattnet vidare till en 
sjunkbrunn/stenöga. Ingen efter reningsprocess kunde lokaliseras vid 
inspektionen 2021-10-08.  
Inga uppgifter har inkommit till miljö- och byggförvaltingen att den ska finnas 
en avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten Göteryd 1:21.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
på fastigheten uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom 
hälsoskydd och miljöskydd. 
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § 257/2019, dnr m-2019-475-2 

• Delgivningskvitton, dnr m-2019-475-11 

• Inspektionsrapport, 2019-475-12 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
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Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar.  
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Göteryd 1:21 vid 
överlåtelse av fastigheten. 
Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till Mark- 
och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges med stämningsman från Polismyndigheten 
Fastighetsägare 

, 343 97 Älmhult 
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§ 119 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Kimmelsbygd 1:24 
Ärendenummer MOB 2021/68 
Ärendenummer EDP m-2009-266 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Kimmelsbygd 1:24.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § 286/2019, dnr: m-2019-266, 
daterat 2019-08-09. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Kimmelsbygd 1:24.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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• Detta beslut ersätter delegeringsbeslut § 286/2019, dnr: m-2019-266, 
daterat 2019-08-09. 

 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Kimmelsbygd 1:24 leds till en 
avloppsanläggning som består av två slamavskiljare som saknar en efterföljande 
reningsprocess. Endast slamavskiljning uppfyller inte reningskraven av 
avloppsvatten. 
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Kimmelsbygd 1:24 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 286/2019 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid 
fastställs i ett separat beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Kimmelsbygd 1:24 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 286/2019, daterat 2019-08-09. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
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kraft 2021-08-09. Miljö- och byggnämnden anser därmed att det är motiverbart 
att förena beslutet med vite.  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Kimmelsbygd 1:24 för att notera 
om anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-10-08. 
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § 286/2019, som trädde i 
kraft 2021-08-09, inte efterlevs. Fastighetsägaren hyr ut bostadshuset på 
fastigheten och brukar den enskilda avloppsanläggningen, detta har även 
bekräftats av fastighetsägaren via e-postmeddelande.  
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det fanns två slamavskiljare, en 
enkammarbrunn med en efterföljande trekammarbrunn med T-rör i betong.  
Det fanns mycket slam i enkammarbrunnen samt mycket slam i alla kammare på 
trekammarbrunnen. Ingen fördelningsbrunn kunde lokaliseras efter någon av 
slamavskiljarna och ingen efterrening kunde noteras. Inga uppgifter har 
inkommit till miljö- och byggförvaltningen som bekräftar att det finns en 
godtagbar efterrening efter slamavskiljaren. 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom hälsoskydd och 
miljöskydd. 
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § 286/2019, dnr m-2019-266-11 

• Meddelande att beslutet har mottagits, dnr m-2019-266-13 

• Inspektionsrapport, 2019-266-20 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  
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• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Kimmelsbygd 1:24 vid 
överlåtelse av fastigheten. 
Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till Mark- 
och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges  
Fastighetsägare  

, Danmark 
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§ 120 Förbud om utsläpp av avloppsvatten förenat 
med vite - Virestads-kvarnatorp 2:10 
Ärendenummer MOB 2021/69 
Ärendenummer EDP m-2016-750 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Virestads-Kvarnatorp 2:10.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-06-30.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Detta beslut kompletterar ett tidigare beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten, § 212/2019, dnr: m-2016-750-6, daterat 2019-05-14. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

WC och bad, disk och tvätt (BDT) till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Virestads-Kvarnatorp 2:10.  

• Förbudet börjar gälla från och med 2022-05-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2022-05-31.  

• För fortsatt överträdelse efter 2022-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  
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• Detta beslut kompletterar ett tidigare beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten, § 212/2019, dnr: m-2016-750-6, daterat 2019-05-14. 

 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Virestads-Kvarnatorp 2:10 leds till 
en slamavskiljare som saknar efterreningsprocess.  
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som orsakar övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Virestads-Kvarnatorp 2:10 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt 
utsläpp från befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan 
uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 212/2019 inte har efterlevts fattats det ett 
nämndbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid 
fastställs i ett separat beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Virestads-
Kvarnatorp 2:10 bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i 
enlighet miljöbalken (1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet 
(1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 212/2019, daterat 2019-05-14. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
kraft 2021-05-14. Miljö- och byggnämnden anser att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite.  
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Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Virestads-Kvarnatorp 2:10 för att 
notera om anläggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2021-11-
11. 
Vid inspektionen bekräftades det att delegeringsbeslut § 212/2019, som trädde i 
kraft 2021-06-24, inte efterlevs. Bostadshuset på fastigheten används som en 
fritidsbostad.  
Vid inspektionstillfället bekräftades det att det fanns en slamavskiljare, en 
trekammarbrunn, som saknar efterrening. Det fanns rikligt med slam i 
slamavskiljarens första kammare och det fanns slam i andra och 
tredjekammaren, det fanns även slam i t-röret. På slamskiljarens skiljeväggar var 
det tydliga tecken på att slamfykt tidigare har skett.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom hälsoskydd och 
miljöskydd.  
 

Beslutsunderlag 
• Förbud att släppa ut avloppsvatten § 212/2019, dnr m-2016-750-6 

• Delgivningskvitton, dnr m-2016-750-10 & -11 

• Inspektionsrapport, 2016-750-16 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 9 

kap. 7 §, samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Pontus Haglund (C) föreslår att datumen i punkt 1 – 3 i förvaltningens förslag 
till beslut ändras enligt följande:  
Punkt 1 - Förbudet börjar gälla från och med 2022-06-30”  
Punkt 2 – ”… om överträdelse sker efter 2022-06-30” 
Punkt 3 – ”För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna ändringarna enligt Pontus 
Haglunds förslag och finner att nämnden beviljar så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
 

Upplysning 
Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 
kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten Virestads-Kvarnatorp 
2:10 vid överlåtelse av fastigheten. 
Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan om 
utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp till Mark- 
och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  
Miljö- och byggförvaltningen kommer ansöka om att fastighetsägarna  

, ska betala 32 500 kronor vardera. Om 
överträdelse fortsatt sker kommer det ansökas om utdömande av 7 500 kronor 
vardera för varje påbörjad kalendermånad.  
_____ 
Beslutet skickas till 
Delges 
Fastighetsägare  

, Danmark 
, Danmark 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 121 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
Ärendenummer MOB 2021/11 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordföranden och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnämndens delegerings-
ordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterföljande möte. 
 

Beslutsunderlag 
• Bostadsanpassning: DBA §§ 45 - 46 

• Bygglov, startbesked, slutbesked, adressärenden (lägenhetsnummer, 
belägenhetsadresser), fastighetsbildningsärenden, namnsättning på platser, 
gator och vägar samt ordförandebeslut: DL §§ 813, 817 - 912 

• Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 393-442, 444 - 447 

• Miljö- och byggchef: - 7-8 
_______  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 122 Sammanträdesdagar för miljö- och 
byggnämnden 2019-2022 
Ärendenummer MOB 2019/1 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden fastställer sammanträdesdagar för presidiet och 

nämnden 2022 enligt nedan.  
 

Presidium    Sammanträde 
Måndagar kl. 13.00   Måndagar kl. 13.30 
10 januari (MBN § 112/2020) 24 januari (MBN § 112/2020) 
7 februari    21 februari 
7 mars    21 mars 
4 april    19 april (tisdag) 
9 maj     23 maj 
7 juni (tisdag)   20 juni 
8 augusti    22 augusti 
5 september    19 september 
10 oktober    24 oktober 
7 november    21 november 
5 december    12 december 
9 januari 2023   23 januari 2023 

 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

• Kommunstyrelsens sammanträdestider 2022 (bilaga) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) föreslår att sammanträdestiderna i förslag två (2) ska gälla 
för 2022  
Pontus Haglund (C) instämmer i Håkans förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna förslag två (2) enligt Håkans 
förslag och finner att nämnden beviljar så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen ks@almhult.se 
Miljö- och byggförvaltningen 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Indexuppräkning 2022 - Taxor 
Ärendenummer MOB 2021/70 
Ärendenummer EDP M-2020-997 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxor 

vad gäller tillämpning av timavgifter inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområden justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) från oktober, med 2,4 procent. Nya timavgifter gäller från och med 
den 1 januari 2022:  
 

• Avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs 
från 1008 till 1032 kronor per timme.  

• Avgiften i taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare höjs från 1008 till 
1032 kronor per timme.   

• Avgiften för taxa enligt plan- och bygglagen höjs 
från 1068 till 1094 kronor per timme  

 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkra relevant finansiering av nämndens myndighetsutövning enligt 
aktuell lagstiftning bör timavgiften räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) för oktober, vilket medför en ökning med 2,4%. Nya taxor 
rundas av till närmaste hela krona.   
 

Beslutsunderlag 
• Beräkningsunderlag för indexuppräkning av timavgifter inför 2022   

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 124 Information 2021 
Ärendenummer MOB 2021/10 
 
1. Information/diskussion om hur ekonomin ska redovisas framöver. Tas upp i 

samband med budget i punkt 4. 
 

2. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej 
utbetalda. (se bilaga)  
 

3. Byggnadsinspektör, Ellen Karlsson, informerar om status i ärende gällande 
bygglovsansökan för skolbyggnad på Läroverket 30. 

 _______  
 

55



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 125 Meddelande 2021 
Ärendenummer MOB 2021/9 
 
1. Meddelande 

 
2. Mark- och miljödomstolen beslutar 2021-10-14 att avslå överklagande 

gällande tillbyggnad av enbostadshus, Rödhaken 11. 
Dnr. B-2021-300 
 

3. Lantmäteriet beslutar 2021-10-19 att inte redovisa namnet Hästabacken, 
Husjönäs 1:19 
Dnr. M-2021-11 
 

4. Länsstyrelsen beslutar 2021-10-19 att avslå ansökan om 
byggnadsminnesförklaring av Älmhults missionskyrka, Gripen 10 
Dnr. M-2021-11 
 

5. Länsstyrelsen beslutar 2021-10-22 att förbjuda anläggning av damm, 
Kölaboda 2:15 
Dnr. M-2021-741 
 

6. Mark- och miljödomstolen beslutar 2021-11-01 att avslå överklagande 
gällande att bedriva torvtäktsverksamhet, Brommeshult 2:5, 3:1, Gunnhult 
2:6 
Dnr. M-2021-917 
 

7. Länsstyrelsen beslutar 2021-11-08 att godkänna kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens för rivning och uppförande av huvudbyggnad, 
Linnefalla 2:11 

_______  
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