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§ 201

Dnr 1999/0718

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten
Beslut om upphävande samt nytt föreläggande vid vite.
Fastighet:

Nöttja 7:24

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 14 december 2011,
§ 226.
2. Nämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX,
med vite på 50 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
vattentoalett som inte genomgått längre rening än slamavskiljning.
3. Nämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX,
med vite på 30 000 kronor om förbud mot utsläpp av BDT-avloppsvatten (bad,
disk och tvätt) som är blandat med spolvatten från mulltoalettens fekalieenhet
från fastigheten Nöttja 7:24 till infiltrationsanläggningen på fastigheten Nöttja
7:12.
4. Förbuden i punkt 2 och 3 börjar gälla sex månader efter att beslutet delgivits.
5. Beslutet ska gälla även om det överklagas.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken, 1 kapitlet 1 §, 2 kapitlet 3 och 7 §§, 26
kapitlet 9 och 26 §§ samt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Redogörelse för ärendet
Våren 1999 genomfördes en avloppsinventeringen av fastigheter utmed Bolmån.
Då uppmärksammades att fastigheten Nöttja 7:24 saknade tillstånd för den
enskilda avloppsanläggningen samt att infiltration är placerad där översvämning
från ån kan förekomma. Infiltrationsbädden är placerad på fastigheten Nöttja 7:12.
Servitut för avlopp finns men är inte platsbestämt.
På fastigheten Nöttja 7:12 gjordes en ny infiltrationsanläggning 2008.
Fastighetsägaren till Nöttja 7:24 erbjöds möjlighet att ansluta sig till anläggningen
men valde att avstå.
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Nämnden förelade den 17 december 2002, § 232 fastighetsägaren vid vite på
30 000 kronor om att inrätta en godkänd avloppsanläggning. Ärendet
överklagades upp till miljödomstolen som beslöt att upphäva nämndens och
länsstyrelsens beslut.
Nämnden förelade den 26 maj 2004, § 98 fastighetsägaren vid vite på 5 000
kronor att inkomma med ett förslag om hur avloppsanläggningen ska byggas om.
Ärendet överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut.
Nämnden har efter detta förelagt fastighetsägaren den 14 december 2005, § 216
vid vite om 30 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Ärendet
överklagades och Miljödomstolen fastslog nämndens beslut den 4 december 2007,
mål nr M 2415-07, med en ändring av att förbudet endast ska begränsas till att
avse toalettvatten i enlighet med 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Då huset har stått outnyttjat och varit rejält förfallet
bedömde nämnden att vitet inte skulle dömas ut.
Miljö- och byggförvaltningen fick i november 2010 kännedom om att huset
återigen nyttjades. Den 17 november 2010 gjordes en åtalsanmälan om misstanke
om miljöbrott enligt MB 26 kapitlet 2 §. Förundersökningen i åtalsanmälan lades
ner.
Nämnden förelade fastighetsägaren på nytt den 14 december 2011, § 226 med ett
löpande vite på 20 000 kronor per kvartal om förbud med att släppa ut
avloppsvatten som inte genomgått längre rening än slamavskiljning. Något vite
har inte dömts ut då uppföljning i ärendet har brustit.
Fastighetsägaren har den 2 april 2013 inkommit med en förfrågan om det är
tillåtet att installera en mulltoalett med urinseparering. Vi har uppmanat
fastighetsägaren att inkomma med kompletta ansökningshandlingar för att kunna
göra en korrekt bedömning. Inga handlingar har lämnats in.
Vid besök på platsen den 23 augusti 2013 upplyser fastighetsägaren att huset
används som permanentbostad av en person och att behoven uträttas utomhus eller
hos grannar. Inspektion av slamavskiljaren påvisar att det finns slam i den.
Fastighetsägaren uppmanas att omgående ansöka om tillstånd för inrättande av
avloppsanläggning. En ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning för
mulltoalett med urinseparering samt ansökan om eget omhändertagande av avfall
från urinseparerande toalett med en redogörelse för hur avfallet ska omhändertas
har lämnats in den 28 augusti 2013.
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Yrkanden
Marie Liljedahl (S), Stefan Fredriksson (S), Margareta Johansson Lundvall (V)
och Göran Johansson (C) yrkar att fastighetsägaren får förbud mot utsläpp av
BDT-avloppsvatten som är blandat med spolvatten från mulltoalettens
fekalieenhet från fastigheten Nöttja 7:24 till infiltrationsanläggningen på
fastigheten Nöttja 7:12.
Förvaltningens bedömning
Beslutet från den 14 december 2011, § 226 bör upphävas.
Fastighetsägaren bör föreläggas om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
från vattentoalett samt utsläpp av BDT-vatten och spolvatten från fekalieenheten i
mulltoaletten till befintlig infiltration. Tillstånd för inrättande av mulltoalett med
urinseparering kan lämnas om ansökan kompletteras med delen som avser
spolvatten från fekalieenheten.
Motivering
Miljöbalken (MB) ska tillämpas så att människors hälsa och miljö skyddas mot
skador och olägenheter, enligt MB 1 kapitel 1 §. Verksamhetsutövare ska vidta de
försiktighetsmått och begränsningar som behövs för att förhindra skador på
människors hälsa och miljön, enligt MB 2 kapitlet 3 §. En rimlighetsavvägning
ska göras så det inte anses orimligt att uppfylla dem, enligt MB 2 kapitlet 7 §.
Enligt MB 9 kapitlet 1 § punkt 1 får utsläpp av avloppsvatten inte ske till
vattenområde eller grundvatten. Enligt MB 11 kapitlet 4 § avses med ett
vattenområde, ett område som täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd.
Nämnden har tidigare i ärendet förelagt fastighetsägaren om förbud mot utsläpp
av avloppsvatten till befintlig infiltration, som dömts ut eftersom den är placerad i
ett vattenområde. Föreläggandet har överklagats och enligt dom i ärendet, med
målnummer M 2415-07, får BDT-vatten släppas ut i befintlig infiltration. Enligt
den lösning som presenteras i ny ansökan som inkommit till nämnden kommer
BDT-vatten att blandas med spolvatten från fekalieenheten. Nämndens
bedömning är att avloppsvattnet därmed ändrar karaktär och är att anse som
avloppsvatten från vattentoalett. Därför får avloppsvattnet inte ledas till befintlig
infiltration.
Enligt miljööverdomstolens dom den 22 november 2004 (MÖD 2004:58)
mål M 5263-04, kan föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten vara
aktuellt då det inte kan uteslutas att en godtagbar rening av avloppsvattnet kan
uppnås.
Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om
avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, enligt 12
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Justerandes signatur

27

LJUNGBY KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-11-20

Tillsynsmyndighet får meddela de förbud som behövs i ett enskilt, enligt MB 26
kapitel 9 §.
Tillsynsmyndighet får bestämma om dess beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas, enligt MB 26 kapitel 26 §.
Upplysningar
Fastighetsägare till Nöttja 7:24 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och
hur man överklagar.
Fastighetsägare till Nöttja 7:12 underrättas om beslutet.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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