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Edfastmark 7:224- Förbud om att släppa ut WC-vatten 
 

 

Beslut  
Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken 

(1998:808) förbjuder Jävsnämnden ägaren till fastigheten Edfastmark 7:224, med 

organisationsnummer 212000-2551, att släppa ut WC-vatten från den aktuella 

fastigheten. Förbudet träder i kraft den 31 augusti 2020 och gäller så länge 

avloppsanläggningen ser ut som den gjorde vid inventering genomförd den 25 

september 2018. 

 

Lagstiftning  

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

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

 26 kapitel 9 § miljöbalken  

 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten den 25 september 2018 då det 

konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Brister 

som upptäcktes vid inspektionen var att slamavskiljaren bestod av fyra stycken 

enkammarbrunnar utan någon anlagt efterföljande rening. Avloppsanläggningen saknar 

tillstånd. 

 

Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes 2018-10-

11 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 § 
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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 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 Jävsnämndens 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 vattenmyndighetens handbok 

om enskilda avlopp ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna samt 5-20 % av näringsämnena i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med 

enkammarbrunnar. 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 enkammarbrunnar uppnås inte en 

tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom anläggningen saknar efterföljande rening av 

avloppsvatten bedömer Jävsnämnden 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 Jävsnämnden 

att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Jävsnämnden anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade 

avloppsvattnet ska ha upphört.  

 

Information 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret. 

 

Efter tömning bör du fylla slamavskiljaren med vatten, men då i omvänd ordning, d.v.s. 

först tredje, sedan andra och sist första kammaren. Lägg därför trädgårdsslangen i tredje 

kammaren så fylls brunnen på i övriga kamrar. Syftet med detta är att motverka slamflykt 

vilket är en risk om slamavskiljaren fylls på med slam när den är tom. 

 

För att utsläpp av avloppsvatten från fastigheten ska godkännas kan det finnas flera 

möjliga alternativ. Ibland kan det räcka med en förbättring av den befintliga anläggningen 

medan det i andra fall kan vara nödvändigt att anlägga ett helt nytt avlopp. Möjligheten 

finns även att sluta släppa avloppsvatten/WC-vatten till den befintliga 

avloppsanläggningen och på så sätt uppfylla beslutet. 

 

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.  
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Avgift 

Tillsyn av enskilda avlopp omfattas av fast avgift på 2 timmars handläggningstid, för 

närvarande ligger timtaxan på 883kr/timme. Utöver tillsynsavgiften tillkommer även en 

timmes handläggningsavgift för upprättande av sanktionsbeslut gällande enskilda 

avloppsanläggningar. Sammalagda avgiften för tillsyn samt förbud blir 2649 kronor. 

 

Avgiften tas ut enligt Robertsfors kommuns Taxa inom miljöbalkens område (KF § 91) 

fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-04. Avgiften ska betalas även om beslutet 

överklagas. Faktura skickas separat. 

 

 

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 

 

 

 

För Jävsnämnden enligt delegationspunkt M 10.1 

 

 

 

 

 

Sylvia Jonsson 
Miljöinspektör 

Tfn: 0934-14022 

E-post: sijn@robertsfors.se 

 

 

Bilagor:  

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

Information om förbud 

 

 

Kopia till:  

Inskrivningsmyndigheten 
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Information- beslut om förbud av utsläpp för enskilt avlopp. 

Från angivet datum i beslutet får inget avloppsvatten släppas ut från fastighetens 

avloppsanläggning. Du som fastighetsägare har den tiden fram till det angivna datumet på 

dig att utföra åtgärder. 

 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö kommer efter angivet datum göra uppföljande 

inspektioner för att kontrollera att förbudet efterlevs. De anläggningar som inte har 

åtgärdas till dess kan komma att beläggas med förbud med vite vilket innebär ytterligare 

tid att åtgärda avloppet och har avloppet inte åtgärdats under den tiden träder 

vitesbeloppet i kraft.   

 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö kommer också att ta ut timavgift för handläggningen av 

uppföljande ärenden. I handläggningstiden inräknas tid för de platsbesök, resor och 

skrivelser som Samhällsbyggnadskontoret/miljö behöver göra. Timavgiften uppgår i 

dagsläget till 883 kr per timme. 

 

För att inte bryta mot förbudet kan man göra på olika sätt:  

 

 Åtgärda eller anlägga en ny enskild anläggning OBS! Sök tillstånd!   

 Anlägga en gemensam anläggning OBS! Sök tillstånd!   

 Välja att ej ha inkopplat vatten till sin fastighet.  

 Välja en annan lösning, exempelvis urinsorterande torrtoalett, utedass eller 

mulltoalett. 

 Information gällande avloppslösningar finns på hemsidan: www.avloppsguiden.se  

 

Förbudet upphör att gälla när Samhällsbyggnadskontoret/miljö har meddelats att en ny 

eller åtgärdad avloppsanläggning har anlagts. 

 

 

 

För mer information eller tillståndansökan kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö. 

 


