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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Au § 89 
 
Information Norrbotniabanan 
 
Trafikverket informerade om pågående projektarbete. 

Norrbotniabanans dragning genom Robertsfors kommun. 
 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 90 
 
Information verksamheten för ensamkommande barn 
 
Socialchef Jhonas Nilsson informerade om nästa steg i 

förändringen av verksamheten för ensamkommande barn.  
 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Au § 91 
 

Uppföljning ekonomi 
  

Uppföljning ekonomi jan-maj 2017. Se bilaga. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet godkänner uppföljning ekonomi jan-maj 2017. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 92  Dnr 2017/0341 
  
Skinnarbyn 5:24 – Beslut om återkallande av 
serveringstillstånd 
 

Ärende 
Haydar Özturk beviljades av Socialnämnden 2007-05-23 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Restaurang & 

Café Trafikanten (Skinnarbyn 5:24). 

 

Sedan 2014 bedriver Haydar Özturk ingen verksamhet på nämnda 

fastighet. 

 

Enligt 9 kap. 18 § 1 p i Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen 

återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar att återkalla följande 

serveringstillstånd: 

 

Socialnämndens beslut 2007-05-23 § 98 att bevilja Haydar Özturk 

Professorsvägen 310, 97751 Luleå tillstånd att servera starköl, vin 

och spritdrycker till allmänheten.  

 

Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 18 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

 

Kopia: Haydar Özturk, Professorsvägen 310, 97751 Luleå, 

Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-06-13      Sida 6 (83) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 93   Dnr 2017/0270 
  
Edfastmark 7:255. – Ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten på Modoladugården, 
Golfklubben 
 

Ärende 
Robertsfors IK har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl och vin till 

allmänheten i .  

 

Ansökan inkom till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-05-05. 

Ansökan avser serveringstillstånd 2017-07-05 klockan 15:00-

01:00. 

 

Beslutsunderlag 
Tillhörande handlingar.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.1) att 

bevilja Robertsfors IK, organisationsnummer 894000-9270, 

tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av 

starköl och vin på Modoladugården samt inom inhägnat område på 

fastigheten Edfastmark 7:255. 

 

 Tillståndet gäller 2017-08-05 med serveringstid 15.00–01.00 

 Servering får ske i utrymme enligt inskickad planritning 

 Tillståndet gäller för max 400 personer 

 Max 150 personer får samtidigt vistas i Modoladugården 

 Räddningstjänstens krav ska uppfyllas. 

 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

 

Kopia: Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, 

Länsstyrelsen Västerbotten 
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Au § 94   Dnr 2017/0269-9  
  
Nybyn 48:1, S:1. – Ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten, Ånäset Handel 
 

Ärende 
Ånäset Handel (894003-3908) har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 

2 § Alkohollagen (2010:1622) om att i samband med 

shoppingdagar i Ånäset servera starköl och vin till allmänheten i 

ett inhägnat område med matservering i ett tält. Ansökan inkom till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-05-03. Tillståndet är avsett 

att gälla 2017-07-14 – 2017-07-15 med serveringstid 18:00-01:00 

 

Beslutsunderlag 
Tillhörande handlingar. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.1) att 

bevilja Ånäset Handel, organisationsnummer 894003-3908, 

tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av 

starköl och vin på fastigheten Nybyn 48:1, S:1 i samband med 

shoppingdagar i Ånäset. 

 

 Tillståndet gäller 2017-07-14 – 2017-07-15 med serveringstid 

klockan    18.00 – 01.00 

 Servering får ske i tält och inhägnat område enligt ansökan. 

 Tillståndet gäller för max 500 personer varav 200 sittande. 

 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

 

Kopia: Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, 

Länsstyrelsen 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk-chef  

 

Au § 95   Dnr 9017/167.109 
  
Handlingsplaner sjuktal måltidsverksamhet och 
lokalvård 
 

Allmänna utskottet beslutade 2017-05-16 § 69, att 

Måltidsverkamhet och Lokalvården skulle ta fram handlingsplaner 

för sjuktalen. 

 

Handlingsplaner bifogas för: 

Måltidsverksamhet 

Lokalvården 

 

Många långtidssjukskrivningar under jan – mars 2017 bidrog till 

höga sjuktal som var tillföljd av olyckor i arbetet, olyckor på 

fritiden, planerade och oplanerade operationer och medicinska 

bekymmer. 

 

Korttidsfrånvaro har varit också påverkat sjuktalen med mycket 

frånvaro beroende på magsjukor, förkylningar, migrän och en del 

andra orsaker har förekommit. 

 

Förslag att handlingsplaner och sjuktal följs upp igen i oktober 

efter september månads statistik. 

 

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar att följa upp handlingsplanerna och 

sjuktalen för Måltidsverksamhet och Lokalvård på AU den 17/10. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ks   

 

Au § 96   Dnr 9017/182.109 
  
Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan 
Robertsfors kommun 
  

Trafikverket går nu vidare med en allt mer detaljerad planering av 

Norrbotniabanans föreslagna sträckning genom Robertsfors 

kommun. Målet är att ha ett färdigt förslag hösten 2017. Den 13 

juni 2017 håller Trafikverket sitt första öppna samråd med 

befolkning, markägare och intressenter rörande sträckning genom 

kommunen. De förslag som då presenteras utgår bland annat från 

ett pågående utredningsarbete som sker med stöd av konsulter från 

företaget WSP. 

  

Projektansvariga för delsträcka Robertsfors kommun vid 

Trafikverket, har uttryckt önskemål och att Robertsfors kommun 

tydligt inkommer med inspel i pågående planeringsprocess. 

Kommunen har sedan tidigare skickat en skrivelse till Trafikverket 

där kommunstyrelsen tydligt uttrycker förväntningar om 

resecentrum i Robertsfors samt förutsättningar för stationsläge i 

närhet av Ånäset och Bygdeå tätorter. 

  

När nu planeringen fortgår önskar Robertsfors kommun lämna 

följande ställningstaganden rörande Norrbotniabanans dragning 

genom kommunen: 

  

 Passage Bobacken 

Vi anser det olämpligt att klyva bebyggelsestrukturen i byn 

Bobacken vilket gör att vi förordar en placering av 

Norrbotniabanan öster om byn, dvs mellan bebyggelse och sjön. 

Dragning i detta läge ger även förutsättningar för spårläge som inte 

kommer alltför långt från Bygdeå som centralort i sin passage 

förbi samhället. 

  

 Passage Bygdeå 

Vi anser det fortsatt viktigt att säkerställa framtida attraktivt 

stationsläge nära Bygdeå tätort. Samtliga förslag till dragning 

ligger västligt om nuvarande E4a dragning, förordar Robertsfors 

kommun en sträckning förbi Bygdeå tätort som nyttjar möjlighet 

till att nyttja befintlig vägstruktur vid anslutning av banan, 

samtidigt som läget möjliggör att cykla och gå till stationen. Det är 

även av stor vikt att det då säkerställs en säker övergång för cykel 

och fotgängare för att passera E4a. Detta för att säkerställa hållbart 

resande. 
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   Ks   

 

Forts Au § 96 
 

 Passage Robertsfors 

Vi anser det fortsatt viktigt med ett centralt placerat Resecentrum i 

Robertsfors tätort. Samtidigt önskar kommunen att den dragning 

som föreslås gör en så liten påverkan som möjligt på golfbanans 

banstruktur samt ger fortsatta möjligheter att nyttja det 

friluftsområde som finns vid Stantorsberget. Att säkerställa 

golfbanan och friluftsområde är en viktig attraktivitetsfaktor i 

kombination med Resecentrum och utveckling av boende i nära 

anslutning mot stationen. För att minska barriäreffekter av 

Norrbotniabanans passage genom Robertsfors bör Trafikverket 

överväga nivån på banan detta genom utreda en sänkning eller 

lägga banan på bro för att också möjliggöra passage för människor 

och djur. 

  

 Passage Ånäset 

Vi anser att det är av stor vikt att förutsättning för stationsläge 

finns i närhet av Ånäset samhälle men att det samtidigt möjliggör 

lätt tillgänglighet för bebyggelsen som finns utmed kusten i höjd 

med Ånäset. Det ger en förutsättning av binda samman bebyggelse 

och utveckling i enlighet med föreslagen översiktsplan. En allt för 

nära dragning av banan till nuvarande Ånäset centralort riskerar att 

ge för stor bullerpåverkan och inverkan på befintlig bebyggelse. 

Robertsfors kommun anser även det viktigt att Trafikverket i sitt 

förslag till dragning inte anspråk tar mark med höga 

kulturhistoriska värden. För att minska barriäreffekter av 

Norrbotniabanans passage genom Ånäset bör Trafikverket i det 

förslag som avsågs ligga på bank utreda att lägga banan på bro för 

att möjliggöra passage både för människor och djur. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom 

nämnda ställningstaganden rörande sträckning av Norrbotniabanan 

genom Robertsfors kommun. 
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   Shbk för utskick till berörda   

 

Au § 97  Dnr 2017/B0076 
 
Vägplan E4 Sikeå-Gumboda 
Samråd kring samåkningsparkeringen i Sikeå 
 

Trafikverket har behandlat de synpunkter som Allmänna utskottet 

framförde 2017-04-11 och återkommit med ett reviderat förslag. 

Bilaga. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har tittat på förslaget och har följande 

synpunkter: 

 

Samtliga smitvägar har tagits bort på grund av för stor lutning. 

Samhällsbyggnadskontoret vidhåller att en smitväg för gång- och 

cykeltrafik bör behållas eftersom människor inte kommer att välja 

att gå/cykla den längre vägen till hållplatsen. Det blir därför mer 

ändamålsenligt och prydligare med en iordningställd smitväg. 

 

Det bör vara i Trafikverkets intresse att människor tar sig till 

hållplatsen på ett miljövänligt sätt. Därför bör det ingå i 

Trafikverkets åtagande att ordna en cykelparkering med tak över.  

Av samma anledning bör pendlarparkeringen förberedas så att det 

ska vara möjligt att ladda elbilar där. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har inga synpunkter på placeringen av 

parkeringsplatsen för rörelsehindrade. 

 

Bedömningen är att dessa åtgärder behövs för att 

samåkningsparkeringen ska bibehålla samma funktion som 

tidigare varför Trafikverket står för hela kostnaden. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar, med stöd av delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att översända 

samhällsbyggnadskontorets yttrande till Trafikverket. 
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   Shbk   

 

Au § 98   Dnr 2016/0106 
 
Önskemål om hastighetssänkning på väg 651 i 
Överklinten 
 

Kommunstyrelsen har återremitterat ett förslag som 

Samhällsbyggnadskontoret arbetat fram efter en skrivelse från 

Överklintens byaråd (AU 2016-06-14). Förslaget innebar en 

hastighetssänkning till 30 km/h i anslutning till Överklintens 

busshållplats. Ärendet återremitterades på oklara grunder men 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår nu istället att nya 

hastighetsbegränsningar införs inom kommunens samtliga 

tättbebyggda områden. Förslaget är en hastighetsbegränsning på 

40 km/h på samma sätt som Robertsfors samhälle redan har. 

 

Bakgrund 

Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i 

Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, 

från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få 

hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens 

standard. Det avses ge ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan 

och ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. 

 

Kommunen beslutar om gränsen för tättbebyggt område och 

beslutar om alla hastighetsbegränsningar inom det området, 

oavsett vem som är väghållare. Sedan 2 maj 2008 kan 

kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett 

tättbebyggt område (3 kap 17 § TrF). Innan ett 

hastighetsbegränsningsbeslut fattas är kommunen skyldig att låta 

den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som 

berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 5 § TrF). 

 

Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med nya 

hastighetsgränser i ett antal kommuner. Resultaten från dessa 

försök finns att läsa i rapporten ”Nya hastighetsgränser i tätort – 

resultat av försök i några svenska kommuner”, Institutionen för 

trafik och samhälle, LTH. Utvärdering av tätortsförsöket med nya 

hastighetsgränser visar på betydande vinster vid ändrad 

hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Medelhastigheten 

sjunker med cirka 3 km/tim. Från trafiksäkerhetssynpunkt ger det 

en minskad risk för dödsolyckor med 25-30 procent. Förutom att 

hastighetsnivån sjunker minskar hastighetsspridningen. Trafiken 

flyter i en något lägre och jämnare takt. Detta minskar inte bara 

bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen utan bidrar även till 

minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Restiderna 

påverkas med 2-5 procent, vilket är knappt märkbart i ett mindre 

samhälle.
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Forts Au § 98 
 

Enligt handboken ”Rätt fart i staden” som SKL och Vägverket 

arbetat fram som stöd för kommuner vid hantering av trafikfrågor, 

överlever nio av tio oskyddade trafikanter att bli påkörda av en bil 

i 30 km/tim, vid 40 km/tim överlever sju av tio. Vid 50 km/tim 

överlever bara två av tio olyckan. Trafiksäkerheten och miljön 

gynnas av att 50/30-gator ersätts med 40/30-gator eftersom 

trafiken blir mindre ryckig. 

 

I Trafikverkets slutrapport ”utvärdering av nya hastighetsgränser” 

från 2012 rekommenderas 40 km/tim som generell hastighetsgräns 

inom tättbebyggt område. 

 

Förslag 

Samhällsbyggnadskontorets förslag är att hastighetsbegränsningen 

blir 40 km/tim inom alla kommunens tättbebyggda områden. 

Förslaget ska kommuniceras med polismyndigheten och 

Trafikverket innan beslut kan tas i frågan.  

 

Samhällsbyggnadskontoret – GVA får i uppdrag att sammanställa 

de kostnader som kan uppkomma i samband med införandet av 

nya hastighetsbegränsningar. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar att gå vidare och utreda 

förutsättningarna för nya hastighetsbegränsningar inom 

kommunens samtliga tättbebyggda områden i enlighet med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag och ta upp frågan igen på 

sammanträdet den 19 september 2017. 
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Au § 99   Dnr 9017/191.109 
  
Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors 
kommun 
  

Syfte och omfattning 
Policyn omfattar Robertsfors kommuns samtliga verksamheter och 

de bolag/stiftelser och föreningar där Robertsfors kommun utser en 

majoritet av styrelsen eller motsvarande. Dessa juridiska personer 

benämns fortsättningsvis Kommunen. Policyn och tillhörande 

dokument såsom riktlinjer, regler etc. gäller alla inköp av varor, 

tjänster och entreprenader. 

 

Policyn och tillhörande dokumentens syfte är att säkerställa att 

varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad 

anskaffas samt att social och etisk hänsyn och krav på funktion och 

miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens upphandlings-

verksamhet. Syftet är vidare att underlätta Kommunens 

uppföljning av inköp och leverantörer. 

 

Denna policy avhandlar Kommunens inköp och upphandling. Med 

inköp i denna policy avses i huvudsak de avrop och beställningar 

som görs på de upphandlade ramavtalen medan det med 

upphandling avses de upphandlingar som genomförs enligt Lagen 

om offentlig upphandling (LOU). 

 

Denna policy samt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

annan närliggande lagstiftning fastslår den yttre ram som gäller för 

kommunens styrelser, nämnder, verksamheter och bolag/stiftelser. 

 

Inom denna ram fastställs sedan detaljerade regler för hur inköp 

och upphandling ska ske i kommunen.  

 

Underlag 
Upphandlingspolicy 

Upphandlingshandledning 

  

Allmänna utskottetes förslagtill beslut 
  

Allmänna utskottet föreslå Kommunstyrelsen att fastställa 

upphandlingshandledningen och att föreslå Kommunfullmäktige 

att fastställa upphandlingspolicyn. 

  

Därmed ersätter upphandlingspolicyn den tidigare inköpspolicyn 

med dnr 9008/157.003 
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Au § 100   Dnr 9017/193.109 
  
Utvidgning av verksamhetsområde samt övertagande av 
ledningsnät för Vitnäsudden 
  

Vitnäsuddens Vintervatten och Bredband Ekonomisk förening, 

nedan kallad föreningen, vill överlåta sin vattenanläggning till 

Robertsfors kommun samt att kommunen utvidgar 

verksamhetsområdet för dricksvattenförsörjning för Vitnäsudden. 

  

Föreningen anlade sitt vattenledningsnät 2007 och kommunens 

bedömning är att arbetet är utfört enligt gällande normer. En 

värdering av ledningsnätet har utförts och anslutningsavgiften 

minus värdet för anläggningen landar på 7000 kr inklusive moms 

per abonnent. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

  

Att Robertsfors kommun köper föreningens ledningsnät för en 

krona. Varje abonnent inom föreningen betalar en 

anslutningsavgift till kommunen på 7000 kr inklusive moms samt 

brukningsavgift enligt gällande taxa. 

  

Att verksamhetsområdet utvidgas att gälla de fastigheter inom 

markerat område på bilaga ”Utvidgning Vitnäsudden”. 

  

Att eventuellt tillkommande abonnenter som vill ansluta sig till 

kommunalt VA inom det nya verksamhetsområdet betalar 

anslutningsavgift enligt gällande taxa. 

  

 

Bilagor:  

Årsmöte 2017 

Utvidgning Vitnäsudden 
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   Ägare av Ånäset 1:38  

 

Au § 101   Dnr 9017/194.109 
  
Nyttjanderättsavtal för fastighet Ånäset 1:34 
  

Efter dialog med ägarna av Ånäset 1:38, vill de nyttja fastighet 

Ånäset 1:34 då de redan idag har sin infart över denna fastighet 

Ånäset 1:34 och varit så senaste 20-30 åren.  

  

Fastighet Ånäset 1:34 ägs av Robertsfors kommun, obebyggd och 

inga direkta intressen finns från kommunens sida. Fastighet Ånäset 

1:34 är också i behov av slyröjning och eventuellt trädfällning. 

  

Bilagor 

Framställan gällande tomt Ånäset 1:34 

  Förslag på nyttjanderättsavtal 

 

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar att upprätta nyttjanderättsavtal mellan 

Robertsfors kommun och Johanna Engström och Pär Cardon för 

fastighet Ånäset 1:34.  

  

Allmänna utskottet delegerar till KS-ordförande att underteckna 

nyttjanderättsavtalet. 
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Au § 102   Dnr 2017/B0146 
 
Norum 7:57               
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
båthus 
 

Ansökan avser nybyggnad av ett båthus på ca 36 kvm på en 

befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 

ett bostadshus och ett garage. Nybyggnaden kommer att placeras 

ca 90 meter från stranden. 

 

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-

14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är 

inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras längre än 15 meter 

från befintlig huvudbyggnad. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

 

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande. 

 

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser 

område markerat i stadsarkitektens yttrande. 

 

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör 

avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för 

länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet 

inkommit till länsstyrelsen. 

 

Sökanden uppmärksammas på att undantag från 

strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som 

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga 

kraft enligt MB 7 kap §18 h. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 103   Dnr 2014/B0006 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till LIS-

område i anslutning till sjön Åsjön i Södra Dalkarlså/Djäkneboda. 

Bilaga.   

 

Ett första samråd har genomförts med Länsstyrelsen 2014 och 

sedan dess har förslaget reviderats och minskats i enlighet med 

Länsstyrelsens yttrande 2014-09-16. 

 

Kommunen har en befintlig LIS-plan och om det nu föreslagna 

området vid Åsjön antas ska planen kompletteras med den här 

utredningen vid kommande revidering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1, att godkänna upprättat förslag till 

LIS-område Åsjön för utställning och granskning. 
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Au § 104  Dnr 2016/B0299 
 
Sikeå 5:79                  
Detaljplan för ny bebyggelse i Ulldalsviken, Sikeå 
 

Allmänna utskottet beslutade 2017-02-21 att bevilja ett positivt 

planbesked för upp till 16 nya tomter i anslutning till befintlig 

fritidshusbebyggelse i Ulldalsviken. Bebyggelsen ska bestå av 

friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. 

Området saknar idag detaljplan. 

 

Sökande har låtit upprätta en samrådshandling. Bilaga. 

 

Allmänna utskottet har i tidigare beslut bedömt att detaljplanen 

inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget 

överensstämmer med översiktsplanen och bedöms inte vara av 

betydande intresse för allmänheten.  Det gör att detaljplanen kan 

handläggas enligt standardförfarandet. 

 

Underlag 
Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Ulldalsviken detaljplan 

  

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättad detaljplan 

för samråd. 

 

Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet, enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§. 
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Au § 105   Dnr 2017/B0160 
 
Prästen 4                    
Detaljplan för Prästen 4 
 

På fastigheten Prästen 4 bedrivs idag bageriverksamhet med ett 

tidsbegränsat bygglov. Den gällande detaljplanen medger inte att 

befintlig verksamhet bedrivs på platsen. Det tidsbegränsade 

bygglovet för verksamheten går ut 2019-02-04. När bygglovet 

förfaller är det inte möjligt enligt plan- och bygglagen att bevilja 

fler tidsbegränsade bygglov för bageriverksamhet på fastigheten. 

 

Det finns önskemål om att kunna fortsätta bedriva 

bageriverksamhet på fastigheten och för att kunna tillmötesgå detta 

måste detaljplanen ändras. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit in en offert på vad en ny 

detaljplan skulle kosta att upprätta. Tyréns har lämnat ett 

budgetpris på 83 000 kr. 

  

Bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, ett positivt planbesked. 

 

Samhällsbyggnadskontoret ombesörjer att anlita en plankonsult 

och Tillväxtkontoret står för detaljplanekostnaden. 
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Au § 106   Dnr 2017/B0009 
 

Parken 6 
Byggsanktionsavgift för byte av taktäckningsmaterial 
 

Fastighetsägaren ansökte 2017-01-13 om bygglov för byte av 

taktäckningsmaterial. 

 

Fastigheten är belägen inom Hallmanska planen, en kulturmiljö av 

riksintresse. Inom riksintresseområdet innebär kravet på varsamhet 

enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § att bygglov krävs för byte av 

taktäckningsmaterial och att material ska väljas med omsorg för att 

inte riskera att påverka riksintresset negativt. Den inkomna 

ansökan var inte komplett utan saknade uppgift om vilket 

taktäckningsmaterial som byggnaden har idag och vilket material 

fastighetsägaren avsåg att byta till. 
 

Under våren har fastighetsägaren påmints ett flertal gånger om att 

lämna in kompletterande uppgifter. Ingen komplettering har 

inkommit. 
 

Vid besök i området under en syn tillsammans med mark- och 

miljödomstolen, där ett ärende om taktäckningsmaterial 

behandlades, pekades aktuell byggnad ut som en byggnad med en 

för området olämplig takbeläggning. Kommunens representanter 

kunde då konstatera att taktäckningen var ny och att den utförts 

utan att bygglov eller startbesked beviljats för projektet. 
 

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 10 § är 

byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en sådan ändring som 

avser en byggnads yttre utseende innan byggnadsnämnden gett ett 

startbesked för ett en- eller tvåbostadshus 0,125 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area 

som ändringen avser. Taket är enligt äldre bygglovshandlingar 125 

kvm, vilket innebär en byggsanktionsavgift på 

(0,125+(0,0005*125))*44800 = 8 400 kr. 
 

Enligt plan- och bygglagen 11 kap 53§ får en byggsanktionsavgift 

i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion 

till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till 

hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska särskilt beaktas om 

överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 

överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Ett anspråk om byggsanktionsavgift ska kommuniceras med den 

avgiftsskyldige innan beslut om avgift tas. Enligt plan- och 

bygglagen 11 kap 54 § ska byggsanktionsavgift inte tas ut om 

rättelse skett innan frågan om sanktionsavgift tas upp till 

överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
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Forts Au § 106 
 

Om det är sannolikt att bygglov kan beviljas för åtgärden ska 

kommunstyrelsen besluta om ett lovföreläggande. Det vill säga ett 

föreläggande om att inkomma med de handlingar som krävs för 

handläggningen av bygglovet. Är det däremot inte sannolikt att lov 

kan ges för åtgärden ska kommunstyrelsen istället utfärda ett 

rättelseföreläggande, det vill säga ett föreläggande om att ta bort 

det olovligt utförda. Innan föreläggande kan utfärdas ska de 

handlingar som legat till grund för beslutet kommuniceras med 

fastighetsägaren och ge denne möjlighet att yttra sig. 

 

Allmänna utskottet ska därför göra en bedömning av om lov kan 

ges för åtgärden. Eftersom mark- och miljödomstolen just nu 

handlägger ett liknande ärende på samma gata föreslår 

Samhällsbyggnadskontoret att domen i det ärendet avvaktas innan 

beslut tas om lovföreläggande eller rättelseföreläggande. Dom 

väntas meddelas i augusti. 

 

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att kommunicera anspråket om 

byggsanktionsavgift med fastighetsägaren till Parken 6 och ge 

denne en möjlighet att vidta rättelse. 

  

Ärendet vilar till sammanträdet den19 september 2017 då MMD:s 

dom meddelats och beslutet om byggsanktionsavgift och eventuellt 

föreläggande kan fattas. 
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Au § 107   Dnr 9017/02.109 
  
Diskussion om försäljning av fastighet Nybyn 19:6 
  

Intresseförfrågan har inkommit på område 1 Nybyn 19:6  

(1st fastighet uppdelat på område nr1 och nr 2) 

Se bifogad skrivelse. 

  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och består av två 

skiften. 

  

Planberedskapen i Ånäset får anses god, det finns områden för 

bostäder och handel/industri som inte är exploaterade ännu. Dock 

finns ingen vetskap om att denna fastighet varit aktuell tidigare för 

eventuell planläggning. Området skulle vara möjligt till 4-6 

tomter, anslutning för vatten och avlopp finns i närheten. Området 

2 har strandskydd. 

  

AU bör fundera på följande: 

  

Vill och finns behov av att planera området för bostäder, 

handel/industri eller övrigt som tex fritidsaktiviteter? 

 

Har Ånäset samhällsråd några idéer? 

 

Vid eventuell försäljning bör budgivning ske på öppen marknad 

där försäljning till högsta och lämpligaste bud blir vinnare och 

köpare? 

 

Utifrån diskussion om beslut behöver beslutas: 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

  

Alternativ 1 

AU beslutar att behålla fastighet Nybyn 19:6 i avvaktan på 

planeringsförslag. 

 

Alternativ 2 

AU beslutar att avyttra Nybyn 19:6 enligt öppen budgivning där 

bästa och fördelaktigaste budgivare vinner. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar att behålla fastighet Nybyn 19:6 i 

avvaktan på planeringsförslag. 
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Au § 108  Dnr 2014/0193-11 
 
HERTSÅNGER 4:14- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 

Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 4:14, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 4:14 den 1 september 2014 då det konstaterades 

att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var 

bristfällig. Anläggningen bestod av en trekammarbrunn. Utifrån 

besök på platsen är det sannolikt att utloppsröret från 

slamavskiljaren mynnar direkt i mark(åkern) dvs. att det inte finns 

någon anlagt efterrening för avloppsvatten. Avloppsanläggningen 

saknar tillstånd. De brister som observerades var att det var fullt 

med slam även i den tredje och sista kammaren där det i princip 

ska vara slamfritt. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 
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Forts Au § 108 Dnr 2014/0193-11  
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Forts Au § 108 Dnr 2014/0193-11 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. Enligt Havs- och vattenmyndigheten 

ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Havs- och vattenmyndigheten anger 

även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från 

avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. 

Eftersom det var slam i alla kamrar fungerar därmed inte 

slamavskiljningen som det är avsett. Någon anlagt efterföljande 

reningssteg finns ej. För att minska risken för olägenhet för 

människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta 

användas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 108 Dnr 2014/0193-11 
 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 109  Dnr 2014/0384-10 
 
HERTSÅNGER 13:10- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 

Allmänna utskottet beslut 
 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 13:10,  

att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 13:10 den 25 augusti 2014 då det konstaterades 

att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var 

bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av två st 

enkammarbrunnar utan t-rör samt av en fördelningsbrunn. Från 

slamavskiljaren leds avloppsvattnet till en infiltrationsbädd. Enligt 

enkäten går avloppsvattnet från både bostaden och ladugården till 

avloppsanläggningen. Enligt inspektion från 2011 är infiltrationen 

tätt pga. hög grundvattennivå.  Avloppsanläggningen saknar 

tillstånd.  

 

Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.
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Forts au § 109 Dnr 2014/0384-10 
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 2 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Forts au § 109 Dnr 2014/0384-10 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

(2st)uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Enligt 

tidigare inspektion är infiltrationen tätt på grund av hög 

grundvattennivå och därför bedömer Kommunstyrelsen även att 

den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken 

för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför 

Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut 

efterlevs.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts au § 109 Dnr 2014/0384-10 

 

Information 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

 

Kopia till:  

Inskrivningsmyndigheten 
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Au § 110  Dnr 2014/0192-12 
 
HERTSÅNGER 15:1- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 

Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 15:1, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 15:1 den 25 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn. Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike. 

Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 2 maj 2017med möjlighet 

för fastighetsägaren att yttra sig. Yttrande har inkommit från 

fastighetsägaren den 10 maj 2017. Inget som har inkommit ändrar 

Kommunstyrelsens bedömning i ärendet. 
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Forts Au § 110 Dnr 2014/0192-12 
 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

 Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 110 Dnr 2014/0192-12 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom 

avloppsvatten ledds direkt till ett närliggande dike, sker det ingen 

efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer 

Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är 

tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut 

efterlevs.   
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Forts Au § 110 Dnr 2014/0192-12 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 111   Dnr 2014/0211-10 
 
HERTSÅNGER 2:5- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut  
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 2:5, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen(80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 2:5 den 25 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Anläggningen bestod av en trekammarbrunn med efterföljande 

rening i form av infiltration. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

De brister som observerades var att det var fullt med slam även i 

den tredje och sista kammaren där det i princip ska vara slamfritt.  

 

Enligt svar på enkät är bostaden på fastigheten en åretruntbostad 

med två personer i hushållet. Installationer i huset vars spillvatten 

leds till avloppsanläggningen är WC, badkar, dusch, tvättställ, 

tvättmaskin, diskmaskin och diskbänk. Avloppsanläggningen är 

enligt svar på enkät anlagd år 1982 och ombyggd 1991.  
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Forts Au § 111  Dnr 2014/0211-10 
 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder hade vidtagits. 

 

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp 

av WC-vatten gjordes 2017-04-28 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.  

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning.
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Forts Au § 111  Dnr 2014/0211-10 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. Förekomsten av slam i alla kamrar 

kan antingen bero på att slamavskiljningen inte fungerar som den 

ska eller att vattnet i brunnen samt slammet tidvis går över 

skiljeväggarna. Högt vatten i slamavskiljaren kan i sin tur bero på 

hög belastning eller att vatten vid hög grundvattennivå läcker in 

via spridningsledningarna eller via eventuella otätheter i 

slamavskiljaren. Om grundvatten läcker in via 

spridningsledningarna ligger infiltrationsbädden för lågt. Minst en 

meter mellan spridningsledningarna och högsta grundvattennivå är 

ett allmänt vedertaget skyddsavstånd. Hög vattennivå i 

slamavskiljaren kan även bero på att efterföljande infiltration 

delvis har satt igen och därmed fungerar dåligt hydrauliskt. 

 

En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från 

avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. 

Eftersom det var slam i alla kamrar fungerar därmed inte 

slamavskiljningen som det är avsett vilket påverkar hela 

anläggningen negativt. Om efterföljande reningssteg sätter igen 

sker inte en tillräcklig reduktion av de näringsämnen, 

syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i 

avloppsvattnet. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta 

användas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 111  Dnr 2014/0211-10 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 112  Dnr 2014/0388-11 
 
HERTSÅNGER 1:29- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 1:29, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 1:29 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av två stycken enkammarbrunnar. 

Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande 

bäck. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde det konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits.  

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av WC-vatten gjordes 28 april 2017 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.  
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Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

 Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 112 Dnr 2014/0388-11 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

(2st)uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom 

avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på bäcken, sker det ingen 

efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer 

Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är 

tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   
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Forts Au § 112 Dnr 2014/0388-11 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 113  Dnr 2014/0258-10 
 

GRIMSMARK 12:2- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av avloppsvatten 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten GRIMSMARK 12:2, att 

släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

GRIMSMARK 12:2 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den 

för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

 

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn vars storlek 

miljöinspektörer uppskattade till ca 1,1 m
3
. Efter slamavskiljaren 

leddes avloppsvattnet ut direkt på marken. Avloppsanläggningen 

har inget tillstånd. 

 

Närmsta vattendrag, Frängsmyrbäcken, passerar ca 160 m från 

avloppsanläggningen.  

 

Enligt svar på enkät så är huset på fastigheten en åretruntbostad 

med en person i hushållet. Installationer vars spillvatten leds till 

avloppsanläggningen är WC, dusch, tvättmaskin och diskbänk. 

Dricksvattenförsörjningen sker via en gemensamhetsanläggning 

vars vattentäkt ligger på behörigt avstånd från avlopps-

anläggningen. 
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Forts Au § 113 Dnr 2014/0258-10 
 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 
 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 
 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 
 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 
 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning.
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Forts Au § 113 Dnr 2014/0258-10 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare av trekammartyp. I en 

enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att avloppsanläggningen endast består av en 

enkammarbrunn som saknar efterföljande behandlingssteg 

bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte är tillräcklig för 

att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen 

och smittämnen. För att minska risken för olägenhet för 

människors hälsa och/eller miljön bedömer därför 

Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den 

ska fortsätta användas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 113 Dnr 2014/0258-10 
   

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-06-13      Sida 48 (83) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 114  Dnr 2014/0340-7 
 

GRIMSMARK 2:4 och GRIMSMARK 2:10- Beslut om 
förbud med vite för utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheterna att släppa ut WC-vatten 

från de aktuella fastigheterna som inte har genomgått av 

Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite 

om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 december 

2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

GRIMSMARK 2:4 och GRIMSMARK 2:10 den 19 maj 2014 då 

det konstaterades att den för fastigheten enskilda 

avloppsanläggningen var bristfällig. Slamavskiljaren delas med 

ovanstående fastigheter och bestod av en enkammarbrunn och det 

är osäkert om det finns någon efterföljande rening. Det finns inte 

några luftningsrör till eventuella spridningsrör. 

Avloppsanläggningen saknar tillstånd så det finns ingen 

dokumentation på brunnen i kommunens arkiv. Enkät med frågor 

om fastighetens nyttjande och avloppets konstruktion skickades ut 

innan inventeringen men något svar har inte inkommit.



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-06-13      Sida 49 (83) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Forts Au § 114 Dnr 2014/0340-7 
 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 
 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 
 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 
 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning.
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Forts Au § 114 Dnr 2014/0340-7 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekammarbrunn). I en 

enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Hur efterföljande 

rening ser ut är osäkert men det är sannolikt att spillvattnet leds ut i 

närliggande åker vilket inte utgör en tillräcklig rening. För att 

minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön 

bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste 

åtgärdas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 114 Dnr 2014/0340-7 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 115  Dnr 2014/0170-10 
 
HERTSÅNGER 5:8- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 

 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 5:8, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 5:8 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn. Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike 

dvs. efterrening av avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen 

saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av WC-vatten gjordes 28 april 2017 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. 
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Forts Au § 115 Dnr 2014/0170-10 
 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 115 Dnr 2014/0170-10 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom 

avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på dike, sker det ingen 

efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer 

Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är 

tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut 

efterlevs.   
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Forts Au § 115 Dnr 2014/0170-10 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 116  Dnr 2014/0332-10 
 
GRIMSMARK 12:4- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut  
 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten GRIMSMARK 12:4, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

GRIMSMARK 12:4 den 16 maj 2014 då det konstaterades att den 

för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn där även 

grannens avloppsvatten rinner. Spillvatten leds ut i en stenkista. 

Bristerna som upptäcktes vid inspektionen var att anläggningen 

består av en enkammarbrunn och att det inte finns någon 

efterföljande rening av avloppsvatten.  

Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Enkät med frågor om 

fastighetens nyttjande och avloppets konstruktion skickades ut 

innan inventeringen men något svar har inte inkommit. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 
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Forts Au § 116 Dnr 2014/0332-10 
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Forts Au § 116 Dnr 2014/0332-10 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  
 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 
 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekammarbrunn). I en 

enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. Utsläpp i en stenkista bedöms inte uppfylla 

reduktionskraven. 
 

I och med att avloppsanläggningen endast består av en 

enkammarbrunn som saknar godkänt efterföljande behandlingssteg 

bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte är tillräcklig för 

att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen 

och smittämnen. För att minska risken för olägenhet för 

människors hälsa och/eller miljön bedömer därför 

Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den 

ska fortsätta användas. 
 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 116 Dnr 2014/0332-10 
   

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 117  Dnr 2014/0343-9 
 
GRIMSMARK 14:1- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av avloppsvatten 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten GRIMSMARK 14:1, att 

släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

GRIMSMARK 14:1 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den 

för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

 

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn med två tilloppsrör. 

Spillvattnet från slamavskiljaren släpptes sedan direkt ut i ett 

vattenförande dike. Diket är ett grävt åkerdike. Inget svar på 

utskickad enkät har inkommit men miljöinspektörer bedömer att 

spillvattnet med största sannolikhet kommer från en åretruntbostad 

med installerad WC. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits.
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Forts Au § 117 Dnr 2014/0343-9 
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Forts Au § 117 Dnr 2014/0343-9 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekammarbrunn). I en 

enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. Att som idag direkt efter slamavskiljaren 

släppa ut WC-vattnet i ett vattenförande dike är förbjudet. 

 

I och med att avloppsanläggningen endast består av en 

enkammarbrunn som sedan direkt släpper ut spillvattnet i ett 

vattenområde bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen är 

förbjuden. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta 

användas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-06-13      Sida 63 (83) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Forts Au § 117 Dnr 2014/0343-9 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 118  Dnr 2014/0272-10 
 
HERTSÅNGER 8:12 8:11- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut  
 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 8:12 

8:11, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som 

inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet 

förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller 

den 31 december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan 

dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 8:12 8:11 den 20 augusti 2014 då det 

konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen 

var bristfällig.  

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn utan t-rör för 

wc-vatten samt av en enkammarbrunn för BDT-

vatten(infiltrationsbrunn). Enligt enkäten ska det finnas markbädd 

men vid inspektion hittades inget utloppsrör i diket och därför 

troligtvis finns det inget anlagt bädd utan avloppvattnet går rakt ut 

på åkern. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 28 april 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit.
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Forts Au § 118 Dnr 2014/0272-10 
 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 118 Dnr 2014/0272-10 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

utan t-rör uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. 

Eftersom det inte finns någon efterföljande rening av 

avloppsvatten, bedömer Kommunstyrelsen även att den 

efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för 

olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför 

Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   
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Forts Au § 118 Dnr 2014/0272-10 
 

Information 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

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 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

Kopia till:  

Inskrivningsmyndigheten 
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Au § 119  Dnr 2014/0737-9 
 
HERTSÅNGER 6:4- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut  
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 6:4, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen(80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 6:4 den 1 september 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn utan t-rör(har 

varit en tvåkammarbrunn men väggarna har rasat). Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på marken och där till 

närliggande dike. Någon anordnad bädd för efterrening av 

avloppsvattnet finns ej. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 
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Forts Au § 119 Dnr 2014/0737-9 
 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 119 Dnr 2014/0737-9 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom det inte 

finns någon efterföljande rening av avloppsvatten, bedömer 

Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är 

tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  

 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   
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Forts Au § 119 Dnr 2014/0737-9 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 120  Dnr 2014/0344-11 
 
GRIMSMARK 4:20- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av avloppsvatten 
 
Allmänna utskottets beslut  
 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten GRIMSMARK 4:20,  att 

släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000)kronor.  Vitet utfaller den 31 

december 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

GRIMSMARK 4:20 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den 

för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Slamavskiljaren bestod av en otät enkammarbrunn. Efter 

slamavskiljaren rinner avloppsvattnet direkt ut i ett vattenförande 

dike. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1979 dock framgår 

det inte om det gäller WC-vatten eller BDT-vatten. Enkät med 

frågor om fastighetens nyttjande och avloppets konstruktion 

skickades ut innan inventeringen men något svar har inte 

inkommit. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder hade vidtagits. 
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Forts Au § 120 Dnr 2014/0344-11 
  

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp 

av avloppsvatten gjordes 2017-05-22 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Fastighetsägaren har yttrat sig den 24 

maj 2017 angående tillsynsavgiften.  Ingen ny information har 

tillförts som ändrar Kommunstyrelsens bedömning i ärendet. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Forts Au § 120 Dnr 2014/0344-11 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekammarbrunn). I en 

enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en otät 

enkammarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. 

Eftersom avloppsvattnet rinner rakt ut i vattenförande dike sker det 

ingen efterföljande rening av avloppsvatten. För att minska risken 

för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer 

därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts Au § 120 Dnr 2014/0344-11 
 

 

Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 121  Dnr 2014/0197-11 
 
HERTSÅNGER 8:13- Beslut om förbud med vite för 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 8:13, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om 80 000 (åttiotusen) kronor.  Vitet utfaller den 30 

juni 2018 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

 

Lagstiftning  

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 8:13 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn. Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike, 

och därför sker det ingen efterrening av avloppsvatten. Vid 

inspektion var inte direkt vattenförande men det kan inte uteslutas 

att i vissa tillfällen av året det kan finnas vatten i diket. 

Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 
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Forts Au § 121 Dnr 2014/0197-11 
 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes 23 maj 2017 med möjlighet 

för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven 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. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten 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. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Forts Au § 121 Dnr 2014/0197-11 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslutet följs.   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Information 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.  

 

 

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 

 

 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Au § 122 
 
Delgivningar 

 

Uppföljning Länstrafiken 

  

Delegation byggnadsinspektör 

  

Delegation miljöinspektör 

  

Meddelanden 
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Au § 123 
 
Övriga frågor 
 

Per Boström Johansson efterlyser utåtriktade beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


