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§ 76 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen, med ändringen: 

- tillägg beslutspunkt 15 Ansökan om strandskyddsdispens för brygga och 
härbre Grängsbo 8:7 MBN-2022-405. 
Övriga punkter flyttas ner och får nr 16-18 
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§ 77 Dnr 2022/00036 

Information ekonomi 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar ekonom Jenny Eriksson för informationen 
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§ 78 Dnr 2022/00037 

Information miljö- och byggchef 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggchef Mattias Bergström informerade om förvaltningens arbete med 
e-tjänster och framtida e-arkiv. 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 79 Dnr 2022/00100 

Tillsynsplan 2023 - Plan- och bygglagen 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner Tillsynsplan 2023 för Plan- och bygglagen. 
 

Ärendet 
I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag till 
tillsynsplan 2023 Plan- och bygglagen. 
 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2023 - Plan- och bygglagen 
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§ 80 Dnr 2022/00099 

Tillsynsplan 2023 - Miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag på 
Tillsynsplan (miljö/hälsoskydd och livsmedel) för 2023. 
 

Ärendet 
I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag Tillsynsplan 
2023 
 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2023 – Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med flera. 
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§ 81 Dnr 2022/00098 

Anmälan av ordförandebeslut MBN-2021-468 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner anmälan av ordförandebeslut gällande 
fuktskadeärende i lägenhet – KV Kemisten 4 AB 
 

Sammanfattninga av ärendet 
Fastighetsägaren har inkommit med redovisning i form av kvalitetsdokument 
våtrumsanmälan samt efterbesiktningsrapport från Anticimex inom utsatt tid. 
Redovisningen har granskats av nämnden och godkänts som tillräcklig. Ingen 
olägenhet bedöms längre föreligga i  lägenhet vid . 
 
Då klagomålsärendet har varit befogat kommer en avgift tas ut för nerlagd 
handläggningstid. 
I avgiften ingår den sammanlagda tid som inspektören har använt för bl.a. 
förarbete, platsbesök, kontakter med parter, samråd med experter och andra 
myndigheter, granskning av inskickade handlingar, beredning, påminnelser, 
efterarbete, beslut- och rapportskrivning, dragning för nämnd. 
 

Ärendet 
Bakgrund 

 har den 2021-06-09 inkommit med klagomål till miljö- och 
byggförvaltningen. Klagomålet gäller problem med inomhusmiljö (fukt, mögel, 
ventilation) i hennes lägenhet. Klagande anger problem med en vattenskada i taket 
där det droppar in i lägenheten i samband med kraftiga regn och vid snösmältning. 
Enligt uppgift har fastighetsägaren haft kännedom om vattenskadan redan för 5 år 
sedan då nuvarande hyresgäst flyttade in. I samband med inflyttning hade 
fastighetsägaren visat vattenskadan och sagt att den skulle åtgärdas så snart de 
kunde. Klagande anger även problem med fukt i badrummet samt svarta prickar i 
taket i badrummet som hon misstänker vara mögel och upplever att ventilationen är 
dålig. Alla i familjen har problem med klåda, utslag och huvudvärk. Ett av barnen 
har även utvecklat allergi mot kvalster. I lägenheten bor 1 vuxen och 4 barn. 
 
En kopia av klagomålet skickades ut till fastighetsägaren 2021-06-10 med möjlighet 
till bemötande. Inget yttrande inkom. 
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Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett föranmält platsbesök i  
lägenhet den 28 juni 2021. En förfrågan skickades till fastighetsägaren om de 
kunde närvara, men ingen dykte upp. Vid besöket kunde en fuktskada i taket 
utanför sovrum noteras samt större bubblor i tapet på väggen utanför badrum. Det 
fanns även misstänkt mikrobiell påväxt i taket i badrummet (för detaljer se 
kontrollrapport daterad 2021-06-30). En enkel ventilationstest med hjälp av en 
pappersbit genomfördes i badrummet för att kontrollera frånluftflödet. Då 
pappersbiten knappt sögs fast vid frånluftsdonet bedömdes luftflödet vara svagt. En 
indikerande fuktmätning genomfördes på ytmaterial vid de misstänkta fuktskadorna 
i tak och vägg och denna påvisade förhöjda fukthalter (för detaljer se kontrollrapport 
daterat 2021-06-30). 
 
Miljö- och byggnämnden skickade 2021-07-27 ut ett föreläggande om att 
genomföra en fukt- och mögelutredning för de avvikelser som noterats i lägenheten. 
 
Fastighetsägaren inkom 2021-09-30 med en besiktningsrapport/omfattningsmätning 
utförd av Anticimex, samt ett mail med kort beskrivning om hur fuktskadan i taket 
utanför sovrum har åtgärdats. 
 
Fastighetsägaren kontaktades angående kommande platsbesök och gavs möjlighet 
att närvara. Vid samtal med fastighetsägaren uppgav han att han inte kunde 
närvara vid platsbesöket men att problemet troligtvis ligger i tätskikt och att man 
planerade att sätta in en duschkabin. Väggar, golv och tak består enligt uppgift av 
betong samt lättbetong och inte något organiskt material. Ett uppföljande 
platsbesök genomfördes 2021-10-26 av miljö- och byggförvaltningen. Det 
konstaterades då att fuktskada i tak utanför sovrum var åtgärdad enligt 
fastighetsägarens redovisning. Gällande duschrum så noterades att fuktskadorna 
inte var åtgärdade. Tapet utanför badrum var bortplockad. Det noterades även att 
vatten rann ut vid tröskeln när vatten spolades med duschmunstycke direkt i 
golvavloppet. Detta indikerar att det inte enbart är fråga om problem med tätskikt. 
Tröskel och dörr in till duschrummet var kraftigt fuktskadade. Det var insatt en 
portabel avfuktare i duschrummet men lämplig strömförsörjning saknades i rummet. 
Efter besöket gjordes ett uppföljande samtal med fastighetsägaren och information 
gavs om vad som noterats gällande vatten vid tröskel. Fastighetsägaren angav att 
han omgående skulle skicka ut någon för att undersöka problemet. 
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Miljö- och byggnämnden skickade 2021-10-27 ut ett föreläggande om att vidta 
åtgärder och inkomma med skriftlig redovisning senast 2022-01-31. Ingen skriftlig 
redovisning inkom. 
 
Miljö- och byggförvaltningen rådfrågade under januari 2022 objektiv sakkunnig 
(SSG Nordic) gällande rimlig åtgärd och åtgärdstid för liknande fuktskador. Enligt 
sakkunnig så behöver man riva ut alla ytskikt i badrummet för att kunna åtgärda och 
torka ut. Normal torktid för liknande fuktskador angavs ligga mellan 3-6 veckor. 
Sakkunnig ansåg att 8 veckors åtgärdstid var rimligt. 
 
Den klagande informerade miljö- och byggförvaltningen den 2022-01-28 att asbest 
påträffats i mindre omfattning och att sanering kommer att genomföras den 2022-
01-31. Enligt anlitad saneringsfirma beräknades arbetet vara klar inom en till två 
dagar. 
 
Nämnden beslutade 2022-02-07 om ett nytt föreläggande förenat med vite om att 
fastighetsägaren ska åtgärda fuktskada och inkomma med redovisning från 
sakkunnig. Sista datum för åtgärder och redovisning var 2022-04-08. Ingen 
redovisning från fastighetsägaren i enlighet med vitesföreläggandet inkom. 
 
Klagande skickade in en kopia på ett efterbesiktningsprotokoll gällande 
fuktindikering efter torkning från Anticimex den 19 april 2022.  
 
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett uppföljande besök i lägenheten 2022-04-20. 
Vid besöket fanns anställd av fastighetsägaren samt klagande på plats. Ytskikten i 
badrummet var ej åtgärdade och inget slutdatum för åtgärder i badrummet kunde 
anges. 
 
Fastighetsägaren inkom 2022-05-13 med information att arbetet beräknas 
färdigställas under vecka 20 (2022-05-16 till 2022-05-22).  
 
Klagande kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-05-17 för att meddela att 
mattläggningen inte var klar då ett mindre läckage hade inträffat under arbetet. 
 
Den 13 juni 2022 informerade klagande miljö- och byggförvaltningen att badrummet 
hade färdigställts under dagen. 
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Nämnden skickade ut en påminnelse till fastighetsägaren den 29 juni 2022 att 
inkomma med åtgärdsredovisning i enlighet med punkt 4 i vitesföreläggandet med 
beslutsdatum 2022-02-07.  
 
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök 2022-07-06 hos klagande. Vid 
besöket såg badrummet ut att vara åtgärdat och brukbart. Dock är bedömningen 
enbart baserad på okulär iakttagelse, inte på någon teknisk utredning från 
sakkunnig. 
 
Då ingen redovisning inkom från fastighetsägaren i enlighet med vitesföreläggandet 
med beslutsdatum 2022-02-07 skickades ett nytt vitesföreläggande ut med löpande 
vite 2022-10-17. 
 
En redovisning från fastighetsägaren i form av kvalitetsdokument våtrumsanmälan 
samt efterbesiktningsrapport från Anticimex inkom den 2022-11-03. 
 

Miljö- och byggnämndens bedömning 
Fastighetsägaren har inkommit med redovisning i form av kvalitetsdokument 
våtrumsanmälan samt efterbesiktningsrapport från Anticimex inom utsatt tid. 
Redovisningen har granskats av nämnden och godkänts som tillräcklig. Ingen 
olägenhet bedöms längre föreligga i  lägenhet vid . 
 
Då klagomålsärendet har varit befogat kommer en avgift tas ut för nerlagd 
handläggningstid. 
I avgiften ingår den sammanlagda tid som inspektören har använt för bl.a. 
förarbete, platsbesök, kontakter med parter, samråd med experter och andra 
myndigheter, granskning av inskickade handlingar, beredning, påminnelser, 
efterarbete, beslut- och rapportskrivning, dragning för nämnd.   
 
Den slutliga tillsynsavgiften står enligt nämndens mening väl i proportion till de 
kostnader den avgiftsbetalande skapat för myndigheten. 
 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut i fuktskadeärende i lägenhet - KV Kemisten 4 AB MBN-2021-468 
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§ 82 Dnr 2022/00103 

Information i hälsoskyddsärende radon Södra Edsbyn 
13:125 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 83 Dnr 2022/00101 

Miljösanktionsavgift avlopp Grängsbo 24:4 MBN-2022-
692 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att  med 
personnr.  och  med personnr.  ska 
betala miljösanktionsavgift på 5 000 kr för att utan tillstånd inrätta avloppsanordning 
på fastigheten GRÄNGSBO 24:4 trots att sådant tillstånd krävs. 
 
Betalningen ska ske inom 30 dagar från att detta beslut delgetts och enligt 
betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. Efter sista 
betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet 
förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas (se 
bifogat informationsblad från Kammarkollegiet). 
 
Lagstöd: 30 kap 2, 3 och 5 §§ miljöbalken (SFS 1998:808), 3 kap. 1 § förordning 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter samt 13 § förordning (SFS 1998-899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Information 
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från 
delgivning. 
 
Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år kommer beslut tas 
om dubbel miljösanktionsavgift enligt 1 kap. 3 och 4 §§ förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgift. 
 

Ärendet 
Bakgrund 
En ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanordning för WC och bad-, disk- och 
tvättvatten på fastigheten GRÄNGSBO 24:4 inkom till miljö- och byggnämnden 
2022-10-12. I ansökan står fastighetsägaren  som sökanden. 
Avloppsentreprenören kontaktade miljöinspektör via telefon 2022-10-18 och 
meddelade att anläggandet av avloppsanordningen påbörjats. Miljöinspektör 
informerade om att åtgärden är tillståndspliktig och att det inte är tillåtet att påbörja 
åtgärden innan tillstånd beviljats. Fastighetsägaren  kontaktades 
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av miljöinspektör 2022-10-19 för att kommunicera uppgifterna som inkommit från 
entreprenören dagen innan och vilka påföljder det kan leda till. Miljöinspektör 
besökte fastigheten 2022-10-19. Både slamavskiljaren och markbädden var anlagd 
vilket bekräftas med bilddokumentation, se bilaga 1. 
 
Information om att ett ärende om miljösanktionsavgift upprättats och uppgifter om 
hur yttranden kan lämnas skickades till  och  
2022-11-01. Delgivningskvitto inkom digitalt från  2022-11-07. 
Yttrande inkom från  2022-11-07 via telefon om att 
fastighetsägarna uppfattat det som att entreprenören hade ordnat med nödvändiga 
tillstånd innan anläggandet. 
 

Skäl för beslutet 
Enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 
det tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning som 
en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.  
 
Utifrån telefonsamtal med entreprenör, platsbesök av miljöinspektör och bilder 
bekräftas att slamavskiljare och markbädd har anlagts på GRÄNGSBO 24:4. 
Avloppsanläggningen är utförd för påkoppling av WC och bad-, disk- och 
tvättvatten. En ansökan om tillstånd har inkommit men inget beslut om tillstånd 
hade fattats när anläggandet påbörjades. 
 
Vidare anger 3 kap. 1 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter att en 
miljösanktionsavgift ska betalas om en överträdelse av 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sker genom att utan tillstånd 
inrätta en avloppsanordning trots att sådant tillstånd krävs. Uppgifterna som 
framkommit i ärendet tyder på att en sådan överträdelse skett på fastigheten 
GRÄNGSBO 24:4. 
 

 har anfört att han trott att det funnits tillstånd innan anläggandet. 
Enligt 30 kap. 2 § miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om 
fastighetsägaren inte varit oaktsam eller haft uppsåt för överträdelsen. 
 
Miljö- och byggnämnden anser inte att angivna omständigheter är sådana som gör 
att det kan anses oskäligt att besluta om avgift.  ska 
därför debiteras en miljösanktionsavgift. 
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Lagrum 
Miljöbalken 30 kap. 2 §. En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand 
eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den 
avgiftsskyldige, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha 
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 
inträffa, eller 

4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. 
 

Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten. 
 
Miljöbalken 30 kap. 3 §. Miljösanktionsavgift beslutas av tillsynsmyndigheten eller 
av den myndighet som utför kontroll enligt förordning (EU) 2017/625 eller enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 
 
Innan myndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle 
att yttra sig. 
 
Miljöbalkens 30 kap. 5 §. En miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio dagar 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt 4 §, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. 
Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom 
en dom som har vunnit laga kraft. 
 
Förordning om miljösanktionsavgifter 1 kap. 3 §. Om en miljösanktionsavgift har 
beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med 
överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som 
anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. 
 
En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 
rättelse. 
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Förordning om miljösanktionsavgifter 1 kap. 4 §. Om en miljösanktionsavgift har 
beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan 
överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp 
som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. 
 
Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det 
tidigare beslutet om miljösanktionsavgift. 
 
Förordning om miljösanktionsavgifter 3 kap. 1 §. För en överträdelse av 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en 
miljösanktionsavgift betalas 

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en 
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs, 

2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte 
hade någon vattentoalett ansluten, och 

3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan 
inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs. 

 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §. Det krävs tillstånd 
för att 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas 
till, eller 

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 
 

Det krävs en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan 
avloppsanordning än den som avses i första stycket. 
 
En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala 
nämnden. Ansökan prövas dock av försvarsinspektören för hälsa och miljö i de fall 
inspektören har tillsyn över anläggningen. 
 
En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs 
tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som 
avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs 
för att skydda människors hälsa eller miljön. 
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Kommunicering 
Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 
sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift.  
och  har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut.  

 har anfört att fastighetsägaren var av uppfattningen att entreprenören 
ordnat erforderliga tillstånd innan anläggandet. Inget yttrande har inkommit från 

. 
 

Handlingar i ärendet  
1. Anteckningar från telefonsamtal 2022-10-18 (2 st samtal) 
2. Anteckningar från telefonsamtal 2022-10-19 
3. Anteckningar och bilder från platsbesök 2022-10-19 
4. Kommunicering inför beslut i ärende om miljösanktionsavgift 2022-11-01 
5. Anteckning från telefonsamtal med yttrande 2022-11-07 
6. Digitalt delgivningskvitto för kommunicering inför nämnd 2022-11-07 
7.  

Övriga bilagor 
1. Informationsblad från kammarkollegiet 
2. Delgivningskvitto 

 
Beslutet skickas till: 

• Ansvarig som beslutet riktas till och som anges i beslutet tillsammans med 
delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar. 

• Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift och 
kopia av delgivningsbevis. 
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§ 84 Dnr 2022/00102 

Förbud med vite avlopp Älvkarhed 4:3 MBN-2022-718 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Fastighetsägaren  med personnummer förbjuds 
att släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten 
ÄLVKARHED 4:3. Förbudet gäller från och med den 30 oktober 2023 och förenas 
med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om anläggningen inte har åtgärdats 
innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud 
efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet 
intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs. 
 
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). 
 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 
fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §. 

Skäl 
Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på 
fastigheten ÄLVKARHED 4:3 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § 
miljöbalken.  
 
Avloppsanläggningen belastas med WC och bad-, disk- och tvättvatten. Hushållen i 
området har egen vattenförsörjning genom grävda eller borrade vattenbrunnar. Sjön 
Grängen ligger ca 200 m från bostadshuset. Avloppsvattnet som släpps ut har 
endast genomgått slamavskiljning eftersom efterföljande reningssteg saknas. 
Enbart slamavskiljning anses inte utgöra en tillräcklig rening för att inte riskera 
olägenhet för människans hälsa eller miljön. Den bristfälliga reningen kan bidra till 
övergödning, att läkemedel och hushållskemikalier kan ledas ut i naturen samt att 
orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera 
markskiktet och påverka grundvattnet.  
 
Fastighetsägaren har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. 
Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägaren 
initierade i mars 2018 ett ärende hos tillsynsmyndigheten om ansökan att åtgärda 
avloppsanläggningen. Kompletterande uppgifter som begärdes i april 2018 har 
ännu inte inkommit till miljö- och byggnämnden trots påminnelse. Fastighetsägaren 
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meddelade i november 2022, genom yttranden inför nämndbeslut, att ansökan om 
åtgärd kommer att kompletteras. Entreprenören har i november 2022 framfört att 
det finns en infiltration efter slamavskiljaren. 
 
Fastighetsägaren har inte inkommit med några uppgifter som styrker att det finns en 
infiltration på platsen och hur den i så fall är uppbyggd. Eftersom anläggningen inte 
åtgärdats enligt tidigare föreläggande och fastighetsägaren sedan 2018 inte varit 
aktiv med sin ansökan om åtgärd bedömer miljö- och byggnämnden att det är 
skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga anläggningen och förena 
föreläggandet med vite. 
 

Ärendet 
Miljö- och byggavdelningen utförde 2012-06-18 en inventering av avloppet på 
fastigheten ÄLVKARHED 4:3. Vid inventeringen konstaterades att slamavskiljaren 
är en trekammarbrunn men att efterföljande reningssteg saknas. 
 
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen  
genom ett informationsbrev daterat 2014-02-26 samt en påminnelse daterad 2017-
07-10. 
 
En ansökan om att åtgärda avloppsanläggningen inkom från fastighetsägaren 
2018-03-19. Tillsynsmyndigheten begärde kompletteringar av ansökan 2018-04-03. 
Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2020 skickades 2019-
03-08. 
 
En påminnelse om att inkomma med kompletterade uppgifter till avloppsansökan 
skickades 2019-09-03 och en påminnelse om föreläggandets tidsfrist skickades 
2020-01-24. 
 
Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-11-01. 
Yttrande från fastighetsägaren inkom via telefon 2022-11-04 med information om att 

avser kontakta en entreprenör för att gå vidare med ansökan som 
initierades 2018. Entreprenören kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-11-
14 för att få uppgifter om varför anläggningen underkänts. Enligt entreprenören 
finns en infiltration på platsen men att det saknas uppgifter om hur den är 
uppbyggd. Fastighetsägaren kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-11-17 
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för att få information om vad som behöver kompletteras. Ny ansökningsblankett och 
karta skickades till fastighetsägaren 2022-11-18. 
 

Handlingar i ärendet 
Formulär och bild från inventeringen av avloppet 2012-06-18 
Informationsbrev 2014-02-26 
Påminnelse om att åtgärda bristfälligt avlopp 2017-07-10 
Ansökan om att åtgärda enskilt avlopp 2018-03-19 
Kompletteringsbegäran för ansökan om åtgärd 2018-04-03 
Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08 
Delgivningskvitto 2019-04-08 
Påminnelse om att inkomma med kompletterad ansökan 2019-09-03 
Påminnelse om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-24 
Underrättelse inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 
2022-11-01 
Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 2022-11-
04 
Kontakt med entreprenör om anläggningen 2022-11-14 
Kontakt med fastighetsägaren om tidigare ansökan 2022-11-17 
 

Laghänvisning 
Miljöbalken (1998:808) anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att 
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. 
 
Miljöbalken anger i 2 kap. 7 § att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i 
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
 
Miljöbalken 9 kap. 7 § föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas 
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras. 
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Miljöbalken anger i 26 kap. 9§ att miljönämnden får meddela de förelägganden 
eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 14 § att beslut om förelägganden eller förbud får 
förenas med vite. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 15 § att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett 
föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, 
tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som 
tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är 
föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. 
 
I lag (1985:206) om viten 3 § anges att vitet ska fastställas till ett belopp som med 
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är 
förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 
4 §.  
 
I lag om viten 4 § anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, 
får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje 
tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om 
föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten 
underlåter att fullgöra denna. 
 
Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång 
föreskriften överträds. 
 

Övriga upplysningar 
Om verksamhetsutövaren vill undvika att erlägga vite, ska verksamhetsutövaren 
ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, 
exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den 
kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning 
åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt 
utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras 
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gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av 
avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara 
färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg 
inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera 
för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är 
tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav 
kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan 
bland annat fås på www.avloppsguiden.se. 
 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: Ingen övergödning, God bebyggd miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. 
 
Beslutet skickas till: 
Fastighetsägaren med delgivningskvitto och med bilagan hur man överklagar 
Inskrivningsmyndigheten. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Hur man överklagar 
Bilaga 2: Anteckningar från inventering år 2012 
Bilaga 3: Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08 
Bilaga 4 Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 
 2022-11-04 
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§ 85 Dnr 2022/00104 

Förbud med vite avlopp Älvkarhed 4:9 MBN-2022-719 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Fastighetsägaren  med personnummer  
förbjuds att släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på 
fastigheten ÄLVKARHED 4:9. Förbudet gäller från och med den 30 oktober 2023 
och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om anläggningen inte har 
åtgärdats innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas 
eller förbud efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) 
kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs. 
 
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). 
 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 
fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §.   
 

Skäl 
Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på 
fastigheten ÄLVKARHED 4:9 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § 
miljöbalken. 
 
Avloppsanläggningen belastas med WC och bad-, disk- och tvättvatten. Hushållen i 
området har egen vattenförsörjning genom grävda eller borrade vattenbrunnar. 
Bristerna i anläggningen är omfattande då slamavskiljaren, en enkammarbrunn, inte 
kan anses utformad för att klara den slammängd som blir av WC och bad-, disk- 
och tvättvatten. Dessutom sker inte en godtagbar rening av vattnet efter 
slamavskiljning. Den bristfälliga reningen kan bidra till övergödning men riskerar 
framförallt att förorena enskilda vattentäkter då orenat avloppsvatten innehållande 
bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet. 
Detta lever varken upp till kraven i 2 kap 3 § eller 9 kap. 7 § Miljöbalken. 
 
För att det i fortsättningen ska kunna släppas ut avloppsvatten från WC och/eller 
bad-, disk- och tvättvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen på 
fastigheten förbättras. 
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Fastighetsägare har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. 
Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägarna 
har ännu inte inlett något ärende om åtgärder hos tillsynsmyndigheten och miljö- 
och byggnämnden har inte fått in några uppgifter om att anläggningen åtgärdats. 
Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det är skäligt att förbjuda fortsatt 
utsläpp från den bristfälliga anläggningen och förena föreläggandet med vite. 
 

Ärendet 
Miljö- och byggavdelningen utförde 2012 en inventering av avloppet på fastigheten 
ÄLVKARHED 4:9. Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades att 
slamavskiljaren är en enkammarbrunn och att efterföljande reningssteg saknas. 
 
Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen  
genom ett informationsbrev daterat 2014-02-25 samt en påminnelse daterad 2017-
07-10. 
 
Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2020 skickades 2019-
03-08 till fastighetsägaren och en påminnelse skickades 2020-01-27. 
 
Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-11-01. 
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägaren. 
 

Handlingar i ärendet 
Formulär från inventeringen av avloppet 2012 
Informationsbrev 2014-02-25 
Påminnelse om åtgärd 2017-07-10 
Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08 
Delgivningskvitto 2019-04-30 
Påminnelse om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-27 
Underrättelse inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 
2022-11-01  
 

Laghänvisning 
Miljöbalken (1998:808) anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att 
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. 
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Miljöbalken anger i 2 kap. 7 § att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i 
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
 
Miljöbalken 9 kap. 7 § föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas 
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 9 § att miljönämnden får meddela de förelägganden 
eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 14 § att beslut om förelägganden eller förbud får 
förenas med vite. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 15 § att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett 
föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, 
tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som 
tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är 
föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. 
 
I lag (1985:206) om viten 3 § anges att vitet ska fastställas till ett belopp som med 
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är 
förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 
4 §.  
 
I lag om viten 4 § anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, 
får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje 
tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om 
föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten 
underlåter att fullgöra denna. 
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Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång 
föreskriften överträds. 
 

Övriga upplysningar 
Om verksamhetsutövaren vill undvika att erlägga vite ska verksamhetsutövaren 
ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, 
exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den 
kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning 
åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som 
gäller. Sker fortsatt utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta 
vitet att göras gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp 
av avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från 
WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara 
färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg 
inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera 
för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är 
tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav 
kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan 
bland annat fås på www.avloppsguiden.se.  
 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: Ingen övergödning, God bebyggd miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. 
 
Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren med delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar 
Inskrivningsmyndigheten. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Hur man överklagar 
Bilaga 2: Formulär från inventeringen av avloppet 2012 
Bilaga 3: Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08 
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§ 86 Dnr 2022/00105 

Förbud med vite avlopp Älvkarhed 5:9 MBN-2022-720 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Fastighetsägaren  med personnummer förbjuds 
att släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten 
ÄLVKARHED 5:9. Förbudet gäller från och med den 30 oktober 2023 och förenas 
med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om anläggningen inte har åtgärdats 
innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud 
efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet 
intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs. 
 
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). 
 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 
fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §. 
 

Skäl 
Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på 
fastigheten ÄLVKARHED 5:9 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § 
miljöbalken.  
 
Slamavskiljaren bedöms som godkänd efter att fastighetsägaren uppvisat bilder på 
t-röret. Avloppsanläggningen belastas med WC och bad-, disk- och tvättvatten. 
Hushållen i området har egen vattenförsörjning genom grävda eller borrade 
vattenbrunnar. Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning 
eftersom efterföjande reningssteg saknas. Att utloppsledningen kapats så att 
avloppsvattnet går direkt ut i mark efter slamavskiljning förändrar inte bedömningen 
att efterföljande reningssteg saknas. Enbart slamavskiljning anses inte utgöra en 
tillräcklig rening för att inte riskera olägenhet för människans hälsa eller miljön. Den 
bristfälliga reningen kan bidra till övergödning men riskerar framförallt att förorena 
enskilda vattentäkter då orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och 
parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet. Detta lever varken upp 
till kraven i 2 kap 3 § eller 9 kap. 7 § Miljöbalken. 
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För att det i fortsättningen ska kunna släppas ut avloppsvatten från WC och/eller 
bad-, disk- och tvättvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen på 
fastigheten förbättras. 
 
Fastighetsägare har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. 
Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägarna 
har ännu inte inlett något ärende om åtgärder hos tillsynsmyndigheten och miljö- 
och byggnämnden har inte fått in några uppgifter om att anläggningen åtgärdats. 
Fastighetsägaren har dock meddelat att en ansökan kommer att skickas in. Miljö- 
och byggnämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp från den 
bristfälliga anläggningen och förena föreläggandet med vite eftersom åtgärder ännu 
inte vidtagits. 
 

Ärendet 
Miljö- och byggavdelningen utförde 2012-06-18 en inventering av avloppet på 
fastigheten ÄLVKARHED 5:9. Vid inventeringen konstaterades att slamavskiljaren 
var en trekammarbrunn utan t-rör. Efterföljande godtagbart reningssteg saknades. 
Utloppet leddes mot en bäck. 
 
Fastighetsägaren informerades om bristerna i avloppsanläggningen genom ett 
informationsbrev daterat 2014-02-26 samt en genom en påminnelse daterad 2017-
07-11. 
 
Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2020 skickades 2019-
03-08 och en påminnelse skickades 2020-01-27.  
 
Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-11-01. 
Yttrande från fastighetsägaren inkom via möte 2022-11-18 med information om att 
ett t-rör finns i trekammarbrunnen. Vidare informerade om att 
utloppsledningen har kapats så att utgående vatten från trekammarbrunnen leds till 
mark bredvid slamavskiljaren istället för i ledningen till bäcken. Miljöinspektör kunde 
genom jämförelse mellan uppvisat foto från fastighetsägaren och fotot från 
inventeringen 2012 fastställa att ett t-rör finns i trekammarbrunnen.  
informeras om att även om utloppsledningen kapats så saknas fortfarande 
efterföljande reningssteg. Fastighetsägaren svarade att en ansökan kommer att 
skickas in. Ansökningshandlingar överlämnades till . 
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Handlingar i ärendet 
Formulär och bild från inventeringen av avloppet 2012-06-18 
Informationsbrev 2014-02-26 
Påminnelse om status på avloppet 2017-07-11 
Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08 
Delgivningskvitto 2019-03-20 
Påminnelse om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-27 
Underrättelse inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 
2022-11-01  
Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 2022-11-
18 
 

Laghänvisning 
Miljöbalken (1998:808) anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att 
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. 
 
Miljöbalken anger i 2 kap. 7 § att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i 
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
 
Miljöbalken 9 kap. 7 § föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas 
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 9 § att miljönämnden får meddela de förelägganden 
eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 14 § att beslut om förelägganden eller förbud får 
förenas med vite. 
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Miljöbalken anger i 26 kap. 15 § att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett 
föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, 
tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som 
tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är 
föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. 
 
I lag (1985:206) om viten 3 § anges att vitet ska fastställas till ett belopp som med 
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är 
förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 
4 §.  
 
I lag om viten 4 § anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, 
får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje 
tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om 
föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten 
underlåter att fullgöra denna. 
Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång 
föreskriften överträds. 
 

Övriga upplysningar 
Om verksamhetsutövaren vill undvika att erlägga vite ska verksamhetsutövaren 
ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, 
exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den 
kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning 
åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt 
utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras 
gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av 
avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara 
färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg 
inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera 
för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är 
tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav 
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kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan 
bland annat fås på www.avloppsguiden.se.  
 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: Ingen övergödning, God bebyggd miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. 
 
Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren med ett delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar 
Inskrivningsmyndigheten 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Hur man överklagar 
Bilaga 2: Formulär och bild från inventeringen av avloppet 2012-06-18 
Bilaga 3: Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08 
Bilaga 4: Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 
 2022-11-18 
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§ 87 Dnr 2022/00106 

Ansökan bygglov för mast med teknikbod Viken 5:1 
MBN-2022-545 
Miljö- och byggnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 

 Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 
kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter 
att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar 
enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
 Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa 

omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 

 Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen 
(2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning. 

 
 Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat med stöd av 10 

kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbeskedet ska dock alltid 
utfärdas för att åtgärderna ska anses som slutförda. Som underlag för 
slutbeskedet ska byggherrens kontrollplan skickas in till miljö- och 
byggnämnden. 

 
 Sökanden får betala en avgift på 9337 kronor i enlighet med gällande taxa 

fastställd av kommunfullmäktige (tabell 19).  
 Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 
Innan startbesked kan beviljas ska följande handling lämnas in: 

 Förslag till kontrollplan 
 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av en mast med totalhöjd 42 meter samt tillhörande 
teknikbod med byggnadsarea (BYA) 5 m2. 
 
 
 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(47) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse med stöd av den policy som 
finns antagen av miljö- och byggnämnden för hanteringen av begreppet 
sammanhållen bebyggelse i plan- och bygglagen (2010:900). 
Remiss har skickats till Luftfartsverket, utan erinran 
Remiss har skickats till Försvarsmakten, utan erinran 
Remiss har skickats till Trafikverket, utan erinran 
Beslut om bifall enligt 12:6 samråd miljöbalken, Länsstyrelsen, är inlämnad. 
 

Motivering till beslut 
Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och 
användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen, plan- och 
byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Bygglov kan beviljas. 
 

Upplysningar 
Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Projektets tekniska delar kommer att behandlas inför ett beslut om startbesked, 
som ska meddelas innan åtgärden får påbörjas. 
 
Byggherren måste inkomma med ett förslag till kontrollplan. Om kontrollplanen är 
relevant och omfattande behöver inte ett tekniskt samråd hållas. När de 
byggtekniska handlingarna inkommit och alla uppgifter redovisats kan ett beslut om 
startbesked meddelas. 
 
Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov 
upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Det är byggherrens ansvar att kontrollera eventuella ledningar inom aktuell fastighet 
och att vid behov kontakta nätägaren. 
 
Om det i samband med byggnation påträffas eller uppstår misstanke om 
fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas innan arbetena får fortsätta. 
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Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan diarieförd  2022-08-25 
Ritningar diarieförda  2022-08-25 
Situationsplan diarieförd  2022-08-25 
Remissvar Trafikverket diarieförd  2022-11-25 
Remissvar Luftfartsverket diarieförd  2022-11-17  
Remissvar Försvarsmakten diarieförd  2022-12-02 
 
Beslutet skickas till:  
Byggherre med bilagan hur man överklagar 
Fastighetsägare med bilagan hur man överklagar 
 
Beslutet om lov meddelas till: 
Post- och Inrikes Tidningar  
Grannfastigheter 
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§ 88 Dnr 2022/00064 

Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 
MBN-2022-310 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från 
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §. 

 
• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som 

saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 
• Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom 

LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och 
medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §. 

 
• Hela området enligt inlämnad situationsplan markerat med ett ”B” bedöms 

vara tomtplats. 
 
• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 

ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som 
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som 
framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner 
miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från 
reglerna om strandskydd. 

 
• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet 
Ansökan avser dispens för uppförande av nytt fritidshus i anslutning till redan 
befintlig bebyggelse utmed Enstabosjön. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§. 
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Syftet med åtgärden 
Att uppföra ett nytt fritidshus enligt inlämnad situationsplan. 
 
Naturtyp 
Sökanden har inlämnat en naturinventering som beskriver naturen som: 
En torr blockig artfattig tallmark med enstaka små tallplantor, någon enstaka 
granbuske samt vårtbjörk och gråal. Marken sluttar övervägande rätt brant ned mot 
Enstabosjön. Markskiktet består övervägande av lingon och väggmossa, lite 
blåbärsris och renlav. Mot sjön finns lite ljung, vårfryle och en enbuske. Träden har 
tagits bort för att förhindra stormfällen och öka utsikten. Inga speciella arter av 
naturvärde kunde påträffas. 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det 
är fri passage runt om befintlig bebyggelse. Passagen på sidorna om fastigheterna 
är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende. 
 
Tomtplatsbestämning 
Enligt inlämnad situationsplan 
 

Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på 
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på 
kort eller lång sikt. 
 
Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger 
inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte. 
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Upplysningar 
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har 
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas. 
 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd 2022-05-09 
Situationsplan diarieförd 2022-05-09 
Naturbedömning diarieförd 2022-05-09 
Fotografier diarieförd 2022-05-09 
Situationsplan diarieförd 2022-10-27 
Ritningar diarieförd 2022-10-27 
Skrivelse diarieförd 2022-10-27 
 
Beslutet skickas till 
Sökande  
Länsstyrelsen Gävleborg 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(47) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 2022/00065 

Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 
MBN-2022-327 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från 
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §. 

 
• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som 

saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 
• Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom 

LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och 
medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §. 

 
• Hela området 15 meter ut från markerat fritidshus på inlämnad 

situationsplan bedöms vara tomtplats. 
 
• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 

ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som 
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som 
framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner 
miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från 
reglerna om strandskydd. 

 
• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet 
Ansökan avser dispens för uppförande av nytt fritidshus i anslutning till redan 
befintlig bebyggelse utmed Enstabosjön. 
Efter telefonkontakt ändras de särskilda skälen till MB 7 kap. 18 c § samt 18 d §. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§. 
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Syftet med åtgärden 
Att uppföra ett nytt fritidshus enligt inlämnad situationsplan. 
 
Naturtyp 
Sökanden har inlämnat en naturinventering som beskriver naturen som: 
Marken är en torr blockig ungtallsdominerad backe, som nedanför den tänkta 
byggnaden sluttar ned mot Enstabosjön. Marken domineras av ett tätt bestånd av 1 
till 3 meter höga ungtallar, någon liten gran samt vårtbjörk, glasbjörk. 
Marktäckande av lingon, väggmossa, kråkbär, ljung, blåbär och någon enstaka 
cladonia. Stora träd som står lämnade som kantzon mot sjön. 
Inga speciella naturvärden kunde upptäckas, helt trivial mark 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det 
är fri passage runt om befintlig bebyggelse. Passagen på sidorna om fastigheterna 
är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende. 
 
Tomtplatsbestämning 
Tomtplats bestäms enligt bifogad tomtplatskarta, som visar ca 15 meter ut från 
inritat fritidshus. 
 

Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på 
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på 
kort eller lång sikt. 
 
Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger 
inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte.  
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Upplysningar 
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har 
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas. 
 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd 2022-05-09 
Situationsplan diarieförd 2022-05-09 
Naturvårdsbedömning diarieförd 2022-05-09 
Fotografier diarieförd 2022-05-09 
Tomtplatskarta diarieförd 2022-10-07 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 90 Dnr 2022/00107 

Ansökan strandskyddsdispens brygga och härbre 
Grängsbo 8:7 MBN-2022-405 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Strandskyddsdispens beviljas inte då särskilda skäl enligt miljöbalken 7 
kap. 18 c och d §§ inte bedöms finnas. 

 
• Strandskyddsdispens beviljas inte då området bedöms viktigt för att bevara 

goda livsvillkor för växtlivet enligt miljöbalken 7 kap. 18 f § 
 
• Avgift uttas med 840 kronor enligt gällande taxa (timdebitering 1 h á 840 

kr). Faktura skickas separat. 
 

Ärendet 
Sökande avser att anlägga brygga samt uppföra komplementbyggnad inom 
strandskyddat område. På platsen finns idag ett par mycket nedgångna 
komplementbyggnader. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§. 
 
Naturtyp 
Naturtypen på platsen är ängsmark. 
 
Konsekvenser för växtliv 
Om de goda livsvillkoren för växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, 
även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att sådan negativ 
påverkan sker utifrån utförd naturvärdesbedömning. 
 
Konsekvenser för djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djurlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, 
även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan 
påverkan inte sker. 
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Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd i och 
med att det finns en offentlig badplats i nära anslutning till sökt åtgärd. 
 
Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens 
Platsen har besökts. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. 
Kommunicering av utförd naturvärdesbedömning har muntligen skett med 
sökanden. 
 

Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på 
ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på 
kort eller lång sikt (miljöbalken 7 kap 13 §, miljöbalken 7 kap 15 § samt miljöbalken 
7 kap 18 f §) 
 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd 2022-06-13 
Ritningar diarieförd 2022-06-13 
Situationsplan diarieförd 2022-06-13 
Naturvärdesbedömning diarieförd 2022-07-01 
Fotografier diarieförd 2022-06-13 
Brev diarieförd 2022-07-19 
 
Beslutet skickas till  
Sökande tillsammans med delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar 
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§ 91 Dnr 2022/00108 

Ansökan strandskyddsdispens orangeri Voxna 39:2 
MBN-2022-685 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från 
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §. 

 
• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som 

saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 
• Tomtplatsavgränsningen, som redovisas på separat kartmaterial, 

begränsas av den del som byggnaden upptar på marken. 
 
• Avgift uttas med 2 700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§.  
 
Syftet med åtgärden 
Att uppföra en mindre byggnad som utgör komplement till befintligt bostadshus.  
 
Naturtyp 
Naturtypen på platsen är gräs, sten samt mindre del lingon- och blåbärsris. 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan negativ påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är redan utsläckt på 
fastigheten.  
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Tomtplatsbestämning 
Tomtplatsavgränsningen avgränsas till den delen som byggnaden upptar på 
marken. 
Komplementbyggnadens placering är inom befintlig bebyggelse. 
 

Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. 
 
Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett 
oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort 
eller lång sikt. 
 
Byggnadens placering bedöms inte påverka djur- och växtlivet eller försämra 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Särskilt skäl bedöms finnas och vara att området är ianspråktaget på ett sätt som 
saknar betydelse för strandskyddets syften  
 

Upplysningar 
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har 
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas. 
 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och kräver varken bygglov 
eller bygganmälan enligt kommunens tolkning av plan- och bygglagen 9 kap. § 6. 
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Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd 2022-10-14 
Situationsplan diarieförd 2022-11-07 
Foton diarieförd 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 92 Dnr 2022/00038 

Delegationsbeslut 2022-10-12--2022-12-06 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegationsbeslut 
2022-10-12—2022-12-06 
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§ 93 Dnr 2022/00039 

Meddelande - beslut för kännedom 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
 




