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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 § 132
Dnr 2011/2307

Beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Långhult 3:16

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX med vite om 60 000 kronor att
släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Långhult 3:16.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
Lag om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
2012 informerades fastighetsägaren om att avloppsanläggningen inte uppfyller
gällande krav och måste åtgärdas. Eftersom ingen ansökan inkommit 2013
kommunicerades fastighetsägaren om att ärendet kommer att tas upp på miljöoch byggnämnden sammanträde den 25 mars 2014 för beslut. Under tiden
mellan arbetsutskottet och sammanträdet inkom en ansökan om tillstånd för
enskilda avloppsanläggning och ärendet lyftes därför ut. Ansökan handlades
enligt gällande rutin på delegation och ett beslut om tillstånd för enskild
avloppsanläggning utfärdades den 8 april 2015 och delgavs fastighetsägaren den
7 maj 2015.
Enligt beslutet ska arbetet med anläggning av avloppet påbörjas inom två år från
beslutsdatum.
Fastigheten besöktes den 10 augusti 2017 och arbetet med anläggningen har inte
påbörjats.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger
fastighetsägare med vite om att åtgärda anläggningen. Förslaget har
kommunicerats med sökande.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning
Fastighetsägare har inte påbörjat arbetet inom utsatt tid och tillståndet har
upphört att gälla. Fastighetsägare bör föreläggas med ett beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning.
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 Långhult 3:16 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 6 månader är
en rimlig tid att göra åtgärder
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 §.
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 §.
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.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet överklagas.
Lantmäteriets fastighetsinskrivning underrättas om beslutet för anteckning i
fasighetsregistrets inskrivningsdel.
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