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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 14

2016/1652

Beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Vrå 1:38

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, om förbud att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vrå 1:38.
2. Nämnden förelägger XXX, om förbud att släppa ut avloppsvatten till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vrå 1:38.
3. Förbudet börjar gälla 24 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Enligt uppgifter i miljö- och byggförvaltningens register består avloppet på
fastigheten Vrå 1:38 med adress Vrå Prästgård 1 av en anläggning med
slamavskiljning i trekammarbrunn utan efterföljande rening. Anläggningsår är
okänt. Det medför att avloppet inte bedöms uppfylla dagens krav för rening av
avloppsvatten. Uppgifter som ligger till grund för registret har lämnats av
fastighetsägaren i samband med inventering av enskilda avlopp.
Fastighetsägarna har meddelats den 13 oktober 2016 om att anläggingen inte
uppfyller dagens krav och måste åtgärdas. Efter kommunikationen har
fastighetsägarna framfört önskemål om att få uppskov med att åtgärda
avloppsanläggningen i avvaktan på att en allmän VA-anläggning ska inrättas i
Vrå samhälle, för att istället ansluta till kommunal avloppsanläggning.
I Ljungby kommuns VA-plan, antagen den 14 januari 2014 är Vrå samhälle ett
utpekat område som är i behov av samordnad VA-lösning. I samband med
framtagande av VA-planen bedömdes Vrå vara ett område med hög prioritet för
att åtgärdas. Arbete med föreslagna åtgärder enligt VA-planen har påbörjats i
andra delar i kommunen och i samband med dessa arbeten har det framkommit
att en allmän VA-anläggning i Vrå samhälle tidigast kan vara klar 2025.
Fastigheten Vrå 1:38 ligger cirka 300 meter från den avgränsning som bedömts
lämplig för verksamhetsområde i Vrå samhälle.
Mellan fastigheten och avgränsningen finns ett dike till vilket avloppsvattnet
leds idag. Diket mynnar 350 meter längre ner ut i Krokån.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger
fastighetsägarna om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Vrå 1:38. Förslag till beslut har
kommunicerats med fastighetsägarna i brev den 20 januari 2017.
Fastighetsägare har inkommit med synpunkter via epost den 31 januari 2017.
Förvaltningens förslag
På fastigheten Vrå 1:38 finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning
på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Yrkande
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) och Irene Svensson (S) yrkar att nämnden
beslutar om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning
på fastigheten Vrå 1:38.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
 Grundvatten av god kvalitet.
 Levande sjöar och vattendrag.
 Ingen övergödning.
 God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Vrå 1:38 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i miljöbalken (MB). Nämnden bedömer att
det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 24 månader
är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är
svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt
ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En allmän anläggning i Vrå samhälle inte är planerad förrän om tidigast 8 år.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
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,
enligt MB 2 kapitel 3 §. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Kommunen ska ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om
det krävs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön, enligt 6 § i
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Skickas till
Fastighetsägare
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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