
Instans Beteckning Sammanfattning Kodning

MD MD 2010-07-15 M 545-10

Handlar om tillstånd för WC till befintlig avloppsanläggning inom ett känsligt område, inte 

direkt om MRV. Prövning

MD MD 2010-09-15 M 2282-10

Handlar om ett förbud mot utsläpp till en gammal anläggning med enkammarbunn och 

MRV från 76 där kemikalier inte fyllts på på flera år. Lst och MD avsltår överklagan vilket 

innebär att miljönämnden får rätt i frågan. Förbud MRV

MD MD 2010-09-15 M 2283-10

Handlar om ett förbud mot utsläpp till en gammal anläggning med enkammarbunn och 

MRV från 76 där kemikalier inte fyllts på på flera år. Lst och MD avsltår överklagan vilket 

innebär att miljönämnden får rätt i frågan. Förbud MRV

MD MD 2009-08-27 M 3234-08 

MD beviljar tillstånd för minireningsverk (Topas Vatten) med efterpolering och går därmed 

mot länsstyrelsens och Miljöförbundets bedömning. Verket ska installeras i skärgårdsmiljö 

och miljöförbundet anser att avloppsfrågan i området borde lösas i större sammanhang. 

Huset används för permanentboende, saknar vattentoalett och har en undermålig bdt-

rening vid ansökningstillfället. MD anser att reningsverket med efterpolering klarar de krav 

som ställs för avloppsvattenrening på platsen och medger tillstånd. Prövning MRV

MD MD 2008-04-21 M 671-08

Nämnden har fattat beslut om tillstånd att komplettera anläggning med UV-ljus då 

anläggningen inte klarar en god rening av bakterier. Grannar har överklagat beslutet och 

yrkar att MD ska förelägga kommunen och kommunalt VA inom 3 år. De lägger även till 

några andra alternativ som de tycker att MD kan besluta om. MD bedömer att de endast 

kan besluta om överklagandet av tillståndsbeslutet i sig. De bedömer att även nämnden 

endast har kunnat ta ställning till den ansökan om kommit in. Överklagan avslås. Prövning

MMD

MMD 2015-02-25 M 161-15

Avslag för minireningsverk med utsläpp i ett sekundärt vattenskyddsområde för en stor 

kommunal dricksvattentäkt. Reningsverket med föreslagen efterpolering (tank med 

lecakulor) ansågs inte uppfylla funktionen för hög skyddsnivå inom hälsoskydd. Risken för 

negativ påverkan på dricksvattnet bedömdes påtagligt. Prövning MRV

MMD MMD  2014-11-27 M 4065-14

Falkenbergs kommun har skrivit beslut om avgift för tillsyn på minireningsverk för att 

granska inkommande redovisning av skötsel. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Lst 

som avslog överklagan. FÄ överklagade Lst:s beslut till MMD som gick på Lst:s linje och 

avslog överklagan. Det ansågs inte orimligt att ta ut 1 h i tillsynsavgift för granskning av 

inkommande redovisning. Avgift
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MMD MMD 2015-01-08 M 3912-14

Miljönämnden har gett avslag på ansökan om minireningsverk utan efterpolering. MN 

bedömer att det krävs en efterpolering i form av ett UV-filter för att säkerställa tillräckligt 

god rening. Fastighetsägaren har överklagat till Lst och yrkat att tillstånd ska ges och att 

avgiften för handläggning ska tas ned till 0 kronor. Lst avslog överklagan. FÄ överklagar Lst:s 

beslut till Mark- och miljödomstolen och yrkar även att han vill komplettera anläggningen 

med ett UV-filter. Han vill att MMD ger tillstånd för detta samt drar ned avgiften till 0 

kronor. MMD meddelar att de inte tar ställning till en ansökan med en komplettering med 

UV-filter då detta inte ingår i det beslut som överklagats. MMD bedömer att det är 

motiverat att kräva efterpolering i gällande ärende och beslutar att avslå överklagan. Prövning MRV

MMD MMD  2015-01-07 M 4483-14

Sjöbo kommun har gett "avvisat" en ansökan om ett Green Rock MRV då de menar att den 

provtagning som skickats in till kommunen inte är opartisk och dessutom inte gjord på den 

exakta typ av anläggning som ansökts om. Beslutet överklagades till Lst som beslutade att 

upphäva kommunens beslut och återförvisar ärendet till kommunen för vidare 

handläggning. Kommunen överklagade till MMD. MMD bedömer som Lst att kommunens 

motivering inte är motiv nog att avslåg ansökan. Däremot nämner de att den bakteriella 

reningen i verket bör utredas. MMD avslår öveklagan och återförvisar ärendet till 

kommunen för vidare handläggning. Prövning MRV

MMD MMD 2015-01-07 M 4480-14

Sjöbo kommun har gett "avvisat" en ansökan om ett Green Rock MRV då de menar att den 

provtagning som skickats in till kommunen inte är opartisk och dessutom inte gjord på den 

exakta typ av anläggning som ansökts om. Beslutet överklagades till Lst som beslutade att 

upphäva kommunens beslut och återförvisar ärendet till kommunen för vidare 

handläggning. Kommunen överklagade till MMD. MMD bedömer som Lst att kommunens 

motivering inte är motiv nog att avslåg ansökan. Däremot nämner de att den bakteriella 

reningen i verket bör utredas. MMD avslår öveklagan och återförvisar ärendet till 

kommunen för vidare handläggning. Prövning MRV
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MMD MMD 2015-01-07 M 4484-14

Sjöbo kommun har gett "avvisat" en ansökan om ett Green Rock MRV då de menar att den 

provtagning som skickats in till kommunen inte är opartisk och dessutom inte gjord på den 

exakta typ av anläggning som ansökts om. Beslutet överklagades till Lst som beslutade att 

upphäva kommunens beslut och återförvisar ärendet till kommunen för vidare 

handläggning. Kommunen överklagade till MMD. MMD bedömer som Lst att kommunens 

motivering inte är motiv nog att avslåg ansökan. Däremot nämner de att den bakteriella 

reningen i verket bör utredas. MMD avslår öveklagan och återförvisar ärendet till 

kommunen för vidare handläggning. Prövning MRV

MMD MMD 2014-02-06 M 2242-13 Har med en specifik efterpolering att göra, inget om minireningsverket i sig,. Prövning

MMD MMD 2014-10-29 M 730-14

Nyköpings kommun har gett tillstånd till minireningsverk på en fastighet med utlopp i dike 

som går på grannfastigheten. Servitut finns. Grannen har överklagat tillståndet. Lst 

bedömer att det inte föreligger någon risk för människors hälsa och miljön med den nya 

avloppsanläggningen och avslår därför överklagan. Grannen överklagar Lst:s beslut till 

MMD. MMD håller med om Lst:s bedömning och avslår överklagan. Prövning MRV

MMD MMD 2014-01-27 M 2923-13

Miljönämnden i Göteborgs kommun avslår ansökan om installation av minireningsverk utan 

efterpolering pga risk för smittspridning. Beslutet överkagades till Lst som går på nämndens 

linje och avslår överklagan. Lst:s beslut överklagas till MMD. MMD bedömer att det gäller 

normal skyddsnivå ang. hälsoskydd och att efterpolering därför inte är skäligt att kräva. 

Lst:s och Nämndens beslut upphävs. Prövning MRV

MMD MMD 2014-08-19 M 2085-14

Miljönämnden Kungsbacka kommun har gett avslag till minireningsverk för två fastigheter 

då de ansåg att området var extra känsligt och inte ville ha ut ytterligare avlopp från 

vattentoalett. De bedömde att det var skäligt att kräva kretsloppsanpassat avloppssystem. 

FÄ överklagade till Lst som upphävde nämndens avslag med motiveringen att 

minireningsverket som ansökts om uppfyller hög skyddsnivå och ge då gott vattenskydd. 

Nämnden överklagade Lst:s dom till MMD som gick på Lst:s linje och avslog överklagan. Prövning MRV

MMD MMD 2012-01-31 M 2813-11

Ett minireningsverk fick inte anläggas intill ett vattenskyddsområde, eftersom det ansågs 

osäkert att reningen skulle fungera godtagbart kontinuerligt över reningsverkets livstid. Prövning MRV
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MMD MMD 2013-01-14 M 2689-12

Handlar om ett tillstånd för BAGA Easy verk med efterföljande marbädd som överklagats. 

Lst och MMD anser att tillstånd kan ges. MMD tidsbegränsar dock tillståndet eftersom det 

finns planer på att dra ut kommunalt VA inom 10-15 år. Prövning MRV

MMD MMD 2014-12-02 M 1549-14

Handlar om tillstånd för Biorock-5 med efterföljande fosforfälla och utlopp i 

stenkista/singelbädd som överklagades av grannen. Både Lst och MMD bedömer att 

anläggningen med de villkor som ställts i tillståndet är tillräckliga för att uppnå 

reningskraven. Prövning

MMD MMD 2011-09-16, M 245-11

En fastighetsägare har sökt tillstånd för minireningsverk för ett permanentbostadshus. 

Miljö- och byggnadsnämnden samt länsstyrelsen avslog ansökan. MMD anser att 

reningsverket skulle klara reningskraven för rening av avloppsvatten. Däremot bedömer 

MMD att eftersom det finns ett fungerande system för kretslopp av avloppsfraktioner i 

kommunen, och det har inte visats vara ekonomiskt oskäligt att installera urinseparerande 

system på fastigheten, så är det rimligt att ställa krav på kretsloppsavlopp. Domstolen tar 

ingen hänsyn till merkostnaden som beror på det faktum att reningsverket hade redan 

installerats utan tillstånd. Överklagan avslogs. Prövning MRV

MMD MMD 2012-10-09, M 2065-12

Handlar om ansökan om att installera vattentoalett på ett fritidshus i skärgårdsmiljö på 

västkusten och rena vattnet i ett minireningsverk. MMD gick på samma linje som nämnden 

och länsstyrelsen och avslog överklagan. Ett av orsakena för avslaget var generellt sett 

bristande reningsgrad hos reningsverk avseende kväve och fosfor. Prövning MRV

MMD MMD 2011-09-16, M 3580-10

En fastighetsägare har sökt tillstånd för minireningsverk. MMD anser att reningsverket 

skulle klara reningskraven för rening av avloppsvatten. Däremot bedömer MMD att 

eftersom det finns ett fungerande system för kretslopp av avloppsfraktioner i kommunen, 

och det har inte visats vara ekonomiskt oskäligt att installera urinseparerande system på 

fastigheten, så är det rimligt att ställa krav på kretsloppsavlopp. Domstolen tar ingen 

hänsyn till merkostnaden som beror på det faktum att reningsverket hade redan 

installerats utan tillstånd. Överklagan avslogs. Prövning MRV

MMD MMD 2013-03-01, M 4466-12

MMD bedömer att mrv utan efterpolering kan vara acceptabel reningsmetod för 

avloppsvatten där det råder normal skyddsnivå ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ärendet 

hänvisades åter till miljö- och klimatnämnden. Prövning MRV
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MMD MMD  2013-08-30 M 977-13

Nämnden har fattat beslut om tillstånd för minireningsverk  (Baga Easy + markbädd 10 pe) 

med utlopp i dike som rinner ned i närheten av brygga och ev. badplats. Grannar har 

överklagat tillståndet. Både Lst och MMD ansåg att anläggningen klarar den reningsgrad 

som krävs och att skötseln kan upprätthållas genom service och tillsyn. Överklagan avslogs. Prövning MRV

MMD MMD 2011-08-16 M 1152-11

Nämnden har gett tillstånd till Uponorverk med villkor att verket ska provtas efter 1 år, 3 år 

och 5 år. Tillståndet vann laga kraft. När första provet skulle tagits kontaktade nämnden 

fastighetsägaren som ifrågasatte provtagningen. Nämnden förelade då FÄ att ta prover för 

att uppfylla villkoret i tillståndet. FÄ överklagade föreläggandet. Både Lst och MMD 

bedömer att föreläggandet är lagligt grundat för att kunns uppfylla ett beslut som vunnit 

laga kraft. Överklagandet avslås. Tillsyn MRV

MMD MMD 2014-06-24 M 2283-13

Nämnden har gett tillstånd för ett Ecobox med efterföljande markbädd i omårde där 

grannarna ifrågasatt placeringen då det inte gjorts någon utredning om markförhållanden 

och risk för påverkan på sjön/våtmark i området. Lst upphävde tillståndet. MMD gick på 

Lst:beslut och avstår överklagan då markförhållandena inte har utretts. Prövning MRV

MMD MMD 2010-06-08 M 59-10

Nämnden gav tillstånd till gemensamhetsanläggning med MRV. Grannar har överklagat 

tillståndet. Lst upphävde tillståndet helt trots att överklagan endast gällde utsläppspunkten. 

I överklagan till MMD anför sökanden att alternativa utsläppspunkter kan godtas samt 

eventuellt polersteg. Nämnden har anfört att ett alternativt utlopp behöver utredas då den 

tillståndsgivna utloppspunkten inte verkar vara lämplig. MMD upphäver Lst:s beslut och 

återvisar ärendet till nämnden för vidare utredning utsläppspunkt. Prövning MRV
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MMÖD MMÖD 2011-07-07, M 9796-10

Ansökan om tillstånd för minireningsverk alt. förbränningstoalett med enskild BDT-lösning 

eller slutan tank i väntan på allmänt VA, för nybyggnationer, har avslagits. Avslaget 

grundades på att befintliga fastigheter i området planeras kopplas till kommunalt VA. Då 

planerna är i ett tidigt skede och kommer ta tid har ansökan om enskild avloppsanläggning 

sökts. Avslaget har överklagats till Lst. Lst avslog överklagan. Lst:s dom har överklagats till 

MMD. MMD beviljade tillstånd för minireningsverk. MMD:s dom överklagades av 

kommunen som yrkar att domens ska upphävas alt. ärendet ska ges tillbaka till kommunen 

för vidare handläggning. MMÖD beslutar att MMD:s dom upphävs och ärendet ges tillbaka 

till kommunen för vidare handläggning. Prövning

MMÖD MÖD 2014-01-31, M 2137-13

MÖD fastställer att krav på efterpolering kan ställas då det kan finnas risk att bakterier från 

mrv kan orsaka olägenheter för människor. På den aktuella platsen ställs krav på normal 

skyddsnivå för hälsoskydd och hög skyddsnivå för miljöskydd. Utsläpp av avloppsvatten 

skulle ske i ett öppet dike och utan efterpolering ansåg MÖD att det finns risk att människor 

skulle exponeras för smittoämnen i avloppsvattnet. Det fanns inte tillförlitliga 

provtagningsresultat gällande bakteriereduktion i den berörda modellen av minireningsverk 

(Wehoputs 10). MÖD faställer även att krav på provtagning kan ställas gällande BOD7, P 

och N. Däremot sköts frågan om villkor för utsläppsnivåer i avloppstillståndet gällande 

BOD7, P och N upp under en prövotid. Under prövotiden ska provtagning av utgående 

avloppsvatten ske. Om avloppsvattnet inte skulle hålla måttet ska fastighetsägaren utreda 

möjligheter och kostnader för att förbättra reningen. Prövning MRV

MÖD MÖD 2008-06-18, M 5230-07

Tillstånd medges för anslutning av wc till mrv i ett sjönära läge där kommunen allmänt har 

tillämpat sluten tank för vattenklosett. Mrv anlades utan avoppstillstånd, men den sökande 

hade fått rådgivning av miljökontorets tjänsteman. Tjänstemannen hade först sagt att mrv 

för wc och bdt var ok, men hade senare ångrat sig. Efterpolering i en bädd omgiven av 

magert jordlager. MÖD kunde inte se att mrv skulle bidra till olägenhet ur miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt. Prövning MRV

MÖD MÖD 2009:23 Gäller inte minireningsverket i sig utan pollerstegets placering. Prövning

http://www.jpinfonet.se/dokument/Avgoranden/600044/MOD-2009_23?id=29458&search=minireningsverk%20
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MÖD MÖD 2008-06-18 M 5230-07

En fastighetsägare har fått muntligt besked att ett minireningsverk kan vara en godtagbar 

lösning när han  installerar en vattentoalett. Minireningsverket läggs ned utan skriftligt 

tillstånd, men ansluts inte. MK i kommunen meddelar sedan att det inte är ok med MRV i 

området för WC och beslutar om avslag. FÄ överklagar till Lst som går på MK:s linje. FÄ 

överklagar till MD som meddelar tillstånd för MRV. MK överklagar till MÖD som går på 

MD:s linje och river MK:s överklagan.  Prövning MRV

MÖD MÖD 2006:53

En fastighetsägare har anlagt ett minireningsverk, med BDT och WC, ute i stockholms 

skärgård utan tillstånd. Vid ansökan i efterhand har Värmdö kommun gett avslag på 

ansökan då omårdet är känsligt och man yrkar på att en kretsloppsanpassad lösning är en 

bättre lösning ur ett hållbarhetsprespektiv. Miljönämnden anser att en torr lösning för 

toalett är en tänkbar lösning i området. Avslaget överklagades till Lst som gick på 

miljönämndens linje. Lst:s beslut överklagades till MD. MD gav fastighetsägaren tillstånd för 

minireningsverkets som FÄ lagt ned. MN överklagade till MÖD. MÖD går på nämndens linje 

och bifaller överklagan genom att upphäva MD tillstånd. Prövning MRV

MÖD MÖD 2006-11-09 M 9983-04

Avslag mot vattentoalett som installerats utan tillstånd. MÖD bedömer även att det 

föreslagna minireningsverket inte är tillräckligt robust avloppslösning gällande långsiktig 

reduktion av närsalter på den berörda fritidsfastigheten med avrinning mot Östersjön. 

Denna bedömning gäller särskilt på skärgårdsöar i Östersjön som saknar förutsättningar för 

infiltration av avloppsvatten. Prövning MRV

MÖD MÖD 2005-07-21 M 7531-04

Handlar inte om minireningsverk utan om en avslagen ansökan om WC -och BDT-avlopp till 

en infiltration i ett område med ganska tunt jordtäcke. Avslaget överklagat till Lst som går 

på miljönämndens linje. Beslutet överklagat till MD som skriver tillstånd för infiltration. MN 

överklagar till MÖD. MÖD bifaller överklagan och upphäver MD:s beslut. Ny ansökan har 

skickats in under överklagandehandläggningen och skickas tillbaka till MN. Prövning

http://www.jpinfonet.se/dokument/Avgoranden/184887/MOD-2008-06-18-M-5230-07?id=13145&search=minireningsverk%20
http://www.jpinfonet.se/dokument/Avgoranden/165246/MOD-2006_53?id=17775&search=minireningsverk%20
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MÖD MÖD 2002-03-27 M 857-01

En fastighetsägare har fått tillstånd till minireningsverk med efterföljande otät markbädd 

som polersteg. Avloppsanläggningen ligger relativt nära grannars dricksvattentäkter. Därför 

har grannarna överklagat miljönämndens tillstånd. Två undersökningar angående vilken tid 

det tar för vattnet att ta sig från markbädden till dricksvattenbrunnarna. Dessa 

undersökningar går åt två olika håll. MN har bedömt att det är obetydande risk att 

grannarnas dricksvatten förorenas av avloppsvatten från aktuell avloppsanläggning. MD 

upphävde tillståndet och beslutade om förbud mot att använda avloppsanläggningen. FÄ 

och MN överklagade till MÖD. MÖD anser att det finns en risk trots utredningar och avslår 

därför överklagan. Men MÖD anser att det är upp till MN att se till att FÄ vidtar tillräckliga 

åtgärder och upphäver därför MD:s beslut om förbud. Prövning MRV


