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§ 30

Dnr 2011/0571

Krav på åtgärder på avloppsanläggning
Föreläggande med vite
Fastighet:

Stegaryd 1:4

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer
XXXXXX-XXXX, med vite på 60 000 kronor om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stegaryd 1:4,
sex månader från det att beslutet delgivits.
2. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Beslutet är tagit med stöd av 9 och 26 kapitlet §§ 7 och 26 miljöbalken.
Redogörelse för ärendet
Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter från avloppsinventeringen 1983
består avloppsanläggningen på fastigheten Stegaryd 1:4 av en tvåkammarbrunn
och utsläpp i vattendrag. För att en avloppsanläggning ska bedömas som godkänd
ska det finnas en dimensionerad slamavskiljare i tre faser och efterföljande rening.
Förvaltningen har gjort bedömningen att dagens avloppslösning inte uppfyller
dagens krav.
Förvaltningen har i brev daterat den 6 april 2011 meddelat fastighetsägaren att
avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Fastighetsägaren fick ett år på sig att inkomma med ansökan om tillstånd för ny
avloppsanläggning.
Platsbesök gjordes den 29 maj 2012 och då konstaterades att avloppsanläggningen
bestod av en tvåkammarbrunn. Avloppsvattnet rinner därefter vidare ut i skogen
som till stor del består av al enligt fastighetsägaren. Bostadshuset ligger cirka 430
meter från sjön Flyxen.
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 juni 2012, § 101, förelades
fastighetsägaren utan vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten sex månader
efter att beslutet delgivits. Beslutet delgavs fastighetsägaren den 21 augusti 2012.
Någon ansökan om att inrätta avloppsanläggning har inte inkommit.
Fastighetsägaren inkom den 25 februari 2014 med en skrivelse där han anser att
avloppsanläggningen på fastigheten är väl fungerande.
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Förvaltningens bedömning
Avloppsanläggningen uppfyller inte dagens krav. Åtgärder har inte vidtagits efter
tidigare beslut i miljö- och byggnämnden. Därför bör ett föreläggande om förbud
mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite riktas mot fastighetsägaren.
Motivering
I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av
avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska
avloppsanordning göras lämplig för ändamålet. Enligt förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 § är det förbjudet att släppa ut
avloppsvatten i vattenområde som inte genomgått längre rening än
slamavskiljning.
Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått
som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors
hälsa eller miljön negativt, enligt miljöbalkens 2 kapitel, 3 §.
Tillsynsmyndigheten har rätt att meddela de förelägganden och förbud som
behövs, enligt miljöbalkens 26 kapitel, 9 §.
Fastigheter som ligger inom 500 meter från sjö eller vattendrag och saknar
efterföljande rening ska inom ett år från att de meddelats inkomma med en
ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning, enligt miljö- och byggnämndens
riktlinjer för åtgärder av befintliga enskilda avlopp i Ljungby kommun antagen
den 24 februari 2010, 7 §.
Upplysningar
En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet
om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.
Innan en ny avloppsanläggning kan tas i bruk ska den besiktigas och godkännas
av nämnden enligt 18 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och
kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.
Fastighetsägare underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man
överklagar.
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för inskrivning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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