
~HÅBO 
"-'KOMMUN 
Bygg- och miljönämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Kl. 18.00 - 19.20, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Nils-Åke Mårheden, (M), ordfårande 
Sven Erkert (S) 
Inger Wallin (S) 
Daniel Pettersson (C), ej närvarande under§§ 101-11 O, 121 
Kristian Leinonen (SD) 

Stefan Wallin (MP) 
Berit Skiöld (FP), ordinarie under§§ 101-110, 121 
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Anna-Karin Bergvall, fårva ltningschef 
Klas Klas son, tf byggchef 
Maria Sandgren, nämndsekreterare 
Johanna Rynman, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 86- I 15 
Frida Halling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 86- 115 

Nils-Åke Mårheden och Sven Erkert 

2015-06-22, Kommunhuset 

§§ 86 -122 

Sven Erkcrt 
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2015-06-16 

2015-06-22 
Datum for 
anslags nedtagande 2015-07-13 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

§ 86 Fastställande av dagordning 

§ 87 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 88 Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

§ 89 Bygg- och miljönämndens delårsuppföljning maj 2015 

§ 90 Deltagande på FSBS utbildningsdagar 16-18 september 2015 

§ 99 

§ 100 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

JUSTERARE 

, /~ , ~~~ 

förbud mot utsläpp av 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

förbud mot utsläpp av avlopp 

förbud mot utsläpp av avloppsv 

förbud mot utsläpp av avlopp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

201 5-06-16 

Bygg- och miljönämnden 

§ l 09 fårbud mot utsläpp av avloppsvatten 

§ 11 O ~årbud mot utsläpp av a '"""'"'"""T"''" 

§ 111 fårbud mot utsläpp av avloppsvatten 

§ 113 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

- fårbud mot utsläpp av avlopps 

fårbud mot utsläpp av 

Bålsta 2:194, Utvändig ändring tak och fasad, Idrottsvägen 5 

Bista 4:5, bygglov får mobiltelemast 

- bygglov i efterhand med sanktionsavgift får tillbyggnad av enbo
stadshus 

Bålsta 3:370, beslut om delegation till ordfårande får bygglov får mobilmast 

Information från förvaltningen 

före~ av bristande avloppsanläggningavloppsanlägg
ning på fastigheten, -

föreläggande om åtgärder av bristande avloppsanläggning på fastigheten, 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 86 BMN 2015/1 

Fastställande av dagordning 

Två extraärenden tillkom under punkt 39 och 40. 

foreläggande om å~ 
avloppsanläggning på fastigheten,-

Därefter fastställdes dagordningen. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa dagordningen efter 
ovanstående ändringar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.436 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 87 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BMN 2015/17 

Bygg- och miljönämnden har lämnat över stora delar av sin rätt att besluta 
till tjänstemän och ordförande. Detta har nämnden gjmi med stöd av en 
delegationsordning. Dessa beslut ska sedan redovisas till nämnden för att 
vinna laga kraft. 

Sammanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2015-04-21 
till och med 2015-06-01. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut l O l st 
Se bifogad delegationslista. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 41 st 
Se bifogad delegationslista. 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut, 8 st 
Avslag: 2 st 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av de delegationsbeslut 
som fötiecknas i protokoll av den 16 juni 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-~ 1 ~ 1 
Nr 2015.44 1 



DELEGATION 1 ( 1) 

HÅBO Datum 
2015-06-02 

Vår beteckning 

KOMMUN 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Annette Eliasson, Handläggare bostadsanpassning 
0171-525 53 
annette. eliasson@ha bo.se 

Delegationsförteckning 

Bygg- och miljönämnden 

Beslut bostadsanpassningsbidrag tagna 21 april till och med l juni 2015 

21 april- l juni 2015 

Antal beviljade beslut: 8 st 

Avslag: 2 st 

Belopp: 76 085 kr* 

* Beloppen avser nya beslut alternativt förändring i förhållande till eventuella beslut i ärendet 
före perioden. Finns flera beslut före perioden avser jämförelsen det sista av dessa. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-16 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 88 BMN 2015/18 

Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

Från och med 2015-04-21 till och med 2015-06-01 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöfcirvaltningen har enligt bifogad redovisning sammanställt 
de inlcornna handlingar av betydelse som inkommit till nämnden. 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av de inkomna handlingar 
som fortecknas i protokoll av den 16 juni 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-06-05 

Bygg- och miljönämnden 

Inkomna handlingar 

Från och med 2015-04-21till och med 2015-06-01 

POSTADRESS 
746 60 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

l. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-05-07, 
Dnr: 403-7135-14, överklagande av Tillståndsnämndens i Håbo 
kommun beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), nedan kallad 
P BL. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Redogörelse för ärendet 
Tillståndsnämnden i Håbo kommun har i beslut den 3 november 
1014, §1 03, -så vitt nu är fråga- påfo~byggsanktions

for åböljande av åtgärd som laäver marklov på fastigheten 
utan utfårdat startbesked. Avgiften fastställdes till 

enligt 9 kap17 § Plan- och byggforordningen (201 1 :338), 
nedan kallad PBF, se bilaga l. 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-05-05, 
Dm: 525-2247-15, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om uppfo
rande av en 60 meter hög mast på fastigheten Bista 4:5, Håbo kom
mun, Uppsala län. 
Beslut 
Länsstyrelsen har vad gäller skyddet av natur- och kulturmiljön inga 
invändningar mot uppforandet av en 60 meter hög stagad mast om 
det sker enligt anmälan (se bilaga). 

3. Länsstyrelsen i U~ 2015-05-20, 
Dm: 526-2968-15- strandskyddsdispens for väg- och bå
tuppställning. 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens beslut om strand
skyddsdispens. Ärendet avslutas. 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

1(3) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-05-05 

4. Mark- och miljödomstolen, 2015-04-22, 
Mål nr P 7108-14. 
Saken 
Bygglov får inglasning av altan på 
Överklagat beslut 
Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 19 november 2014 i ärende 
nr 403-5497-14, se bilaga l. 
Domslut 
med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljödom
stolen Tillståndsnämnden i Håbo kommuns beslut den 24 augusti 
2014 ~) att ge bygglov får tillbyggnad på fastig
heten- och avslår ansökan. 

5. Mark- och miljödomstolen, 2015-04-24, 
Mål nr M 5735-14, aktbilaga 116, NCC Roads AB angående till
stånd enligt miljöbalken. skrivelse från NCC Roads AB genom Ag
nes advokatbyrå. 

6. Mark- och miljödomstolen, 2015-05-08, 
Målnr M 5735-14, aktbilaga 120. 
Saken 
-Tillstånd enligt miljö balken; nu fråga om avskrivning m.m 
NCC Roads AB har på närmare anfårda sköl återkallat sin ansökan. 

7. Nacka tingsrätt, 2015-05-12, 
Mål nr M5649-14. 
Saken · 
fåreläggande avseende en cistern på fastighete~ i Håbo 
kommun; nu fråga om avvisning av överidagande 
Mark- och miljödomstolen meddelade dom i målet den 17 april 
2015. Senaste dag får att överldaga domen var enligt meddelad 
överldagandehänvisning den 8 maj 2015. Enligt 5 kap. l § fårsta 
stycket lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar och 38 §la
gen (1996:242) om domstolsärenden skulle överldagandet ha kom
mit in till domstolen senast sistnämnda datum får att anses ha kom
mit in i rätt tid. 

överklagande är daterat den 5 maj 2015 och är
såvitt kan utläsas - poststämplat den 5 maj 2015. Överidagande t 
kom dock in till domstolen forst den Il maj 2015, alltså efter över
Idagandetidens utgång. Fram till den 11 maj 2015 har överldagandet 
varit under postbefordran och inte varit avskilt och tillgängligt får 
domstolen (se HFD 2011 ref. 59). Eftersom överldagandet har in
kommit till domstolen får sent avvisar mark- och miljödomstolen 
överklagandet. 

2(3) 

Vår beteckning 
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KOMMUN 

8. Förvaltningsrätten, 2015-05-19, 
Måhrr 4342-14. 
Överklagat beslut 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-05-05 

Tillståndsnämnden i Håbo kommuns beslut den 28 juli, dnr 
2014/045. 
Saken 
Bostadsanpassningasbidrag enligt lag (1992:1 574) om bostadsan
passningsbidrag m.m., BAB. 
Domslut 
Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 

9. Högsta domstolen, 2015-05-25, 
Mål nr T 6132-14, aktbilaga 18. 
Saken 
Ansökan om tillstånd att vid Arlanda Airport bedria flygplatsverk
samhet på tre rullbanor. 
Överldagat avgörande 
Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen dom 2014-11-21 i mål 
M 11706-13. 
Högsta domstolen fattar följande 
Beslut 
Högsta domstolen avslaiver målet såvitt det angår Magnus Melin. 
Högsta domstolen medelar inte prövningstillstånd. Mark- och mil
jööverdomstolen 
Skäl 
Magnus Melin har i en slaift som kom in till domstolen den 23 april 
2015 återkallat sitt överklagande. 

10. Åldagarmyndigheten, 2015-05-20, 
Ärende AM-69425-15. 
Underrättelse om beslut 
Karnmaråldagare har fattat följande beslut i ärende där du är amnä
lare: Frågor om beslut kan ställas till denne. 
Brott mot områdesskydd 
Id: AM-BM2015-4165-5X, Ext ärendem 2015-000215 
Förundersökning inleds inte 
Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör 
tmder allmänt åtal har förövats. 

11. Kommunfullmäktige, 2015-05-04, 
KF § 27, Håbo kommuns årsredovisning 2014 samt ombudgeteting
ar av pågående investeringsprojekt fi:ån år 2014 till2015. 

12. Överldagan, 2015-05-12, 
Överklagan av ·· \.du.55."'u"'"' vid bristande avloppsan

med adress-
enligt beslut i Bygg- och 

3(3) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-06-16 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 89 BMN 2015/4 

Bygg- och miljönämndens delårsuppföljning maj 2015 

Sammanfattning 

Sedan delårsuppföljningen har förvaltningen utfört en månadsuppföljning 
for såväl april månad som maj månad. Här redovisas det ekonomiska 
resultatet efter maj månads utgång. Den analys som bygg- och 
miljöforvattningen gör utifrån faktiskt utfall och bedömning av prognos for 
årsutfallet är att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom lagd 
budget. 

Det är fortfarande relativt tidigt på året då fem månader har förflutit, men 
det finns ändå inget som for närvarande sticker ut som avvikande eller 
uppseendeväckande. Inom miljöavdelningen konstateras en viss avvikelse 
gällande lägre personalkostnader än budget, vilket i huvudsak forklaras av 
sjukfrånvaro. Men avdelningen rälmar med att personalkostnaderna ökar 
senare under året beroende på behovet av visstidsanställning. 

Värt att notera är att de intäktsposter som är svårast att bedöma vad gäller 
troligt årsutfall är intäkterna for bygglovsärenden och ka1ttjänster. De är 
båda beroende av hur mycket det byggs i kommunen. Utfallel per sista maj 
visar att bygglovsintäkterna motsvarar närmare 53% av årets intäkter, 
medan intäktema från karttjänster redan ligger på 66 %. 

För bygglov finns dessutom per sista maj fakturor på bygglovsavgifter till 
ett belopp om ca 250 tia som ännu inte har fakturerats. Med tillägg for dessa 
nås en intäktsnivå om drygt 60% av budgeterade intäkter for bygglov. 
Därmed konstateras att budgeterade intäkter med stor säkerhet fårväntas 
kunna uppnås. Det är dessutom troligt att intäkterna kommer att överstiga 
budgeterad nivå såväl for karttjänster som for bygglovavgifterna. Vid nästa 
uppfoljning torde det stå än mer klart, och det finns då bättre underlag for att 
prognostisera årsutfallet 

Den kostnadspost som är svårast att bedöma är bidragen får 
bostadsanpassning. Nivån på faktiskt årsutfall beror helt på antalet ärenden 
som inkommer och vilka åtgärder som det handlar om. Utfallet per sista maj 
pekar dock inte på någon tendens som tyder på avvikelse. Utbetalade bidrag 
ligger på en nivå om 35% av budgetramen fram till sista maj . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.411 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 89 

Intäkter och kostnader 

Budget 
Verksamhet 

Budget Kost n a Budget Utfall 
Intäkter 

der Summa Intäkter 

Nämnden o 292 292 o 
stab o 1 726 1 726 o 
Bostadsanp. bidr o 2 970 2 970 o 
Mät, kart o GIS 790 2 914 2 124 523 

Summa 790 7 914 7 112 523 

Bygg avd. 3271 4378 1 107 1759 

Miljöavdelningen 1 357 3 615 2 258 931 

Summa 5419 15896 10 477 3213 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att 

Datum 

2015-06-16 

BMN 2015/4 

Utfall 
Kost n a 

Utfall 

der 
Summa 

111 111 

593 593 

1080 1080 

1224 701 

3008 2485 

1726 -33 

1345 414 

6079 2866 

Progno 
Intäkter 

o 
o 
o 
790 

790 

3271 

1357 

5419 

l. Redovisningen av ekonomisk uppfoljning per den 31 maj 2015 
godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen for kännedom. 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
F ör val tningsekonom 

Progno 
s 

kostnad 
er 

292 

1726 

2970 

2914 

7914 

4378 

3615 

15896 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Prognos 
netto 

292 

1726 

2970 

2124 

7112 

11 07 

2258 

10477 

Nr 201 5.411 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 90 BMN 

Deltagande på FSBS utbildningsdagar 16-18 september 2015 

Sammanfattning 

Föreningen får Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndsekreterare, 
FSBS, arrangera en gång per år en konferens. I höst går den av stapeln 16-
18 september i Halmstad. Program får konferensen har tidigare skickats 
med i nämndkallelsen får majnämnden. Utbildningsdagarna riktar sig både 
till tjänstemän och till politiker verksamma inom en byggnadsnämnds 
verksamhetsområden. 

Vid maj sammanträdet konstaterades att det fanns intresse får deltagande. 
Konferensavgiften är 5 l 00 kr och resa och logi tillkommer. Nämndens 
budgetfårutsättningar gör att maximalt två st från nämnden kan delta. Från 
bygg- och miljöförvaltningen kommer tjänstemän att delta. 

Beslutsunderlag 

Program for FSBS-konferensen 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att 

l. Sven Erkert och Inger Wallin anmäls till FSBS-konferensen. 

Bes l utsexped ieri ng 

Bygg- och miljöförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.412 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 91 BMN ECOS 2015-000201 

Dyarne 3:5, föreläggande med löpande vite att omedelbart ta 
bort maskiner och avfall, Kalmarvägen 3 

Ärende 
Den 20mars informerades miljöavdelningen om ett pågående läckage av 
kemikalier, troligtvis hydraulolja och skärvätska, från maskiner och därvid 
placerat avfall så som fat, kärl, avfall av diverse slag med mera på fastighet 
Dyarne 3:5 i Håbo kommun. Carlshofs fastighetsholding AB äger 
fastigheten. 

Räddningstjänsten Håbo-Enköping arbetade på fastigheten den 20 och 21 
mars fcir att minimera skadorna då kemikalierna bland annat rann ner i 
dagvattenssystemet då det regnade och snöade under dygnet. 

Miljöavdelningen mottog till en böljan infmmationen att 
verksamhetsutövaren tidigare hyrt lokal på fastigheten Dyarne 3:5 och att 
maskinerna med mera hade placerats utomhus cirka två veckor innan 
läckaget anmäldes och att maskinerna hade böljat läcka relativt omedelbart 
efter detta. 

Carlshofs fastighetsholding AB hade då ett pågående ärende hos 
Kronofogden där syftet var att företaget skulle få rätt att flytta på 
maskinerna. Den 4 maj 2015 inkommer Kronofogdemyndighetens utslag 
med nummer 21-38879-15 och målnummer 21-20 1690-14 till bygg- och 
miljönärnnden. Miljöavdelningen bedömer utifrån 
Kronofogdemyndighetens utslag att maskinerna tillhör 
verksamhetsutö varen . 

Kommunicering 
Beslutet kommuniceras verksamhetsutövaren den 2 juni. Densamme ges 
möjlighet att framfora synpunkter fram till den 12juni 2015. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-06-02 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga verksamhetsutövare~ 
-(personnumme~ att vidta de åtgärder som följer i 
nedanstående punkter. 

JUSTERARE 

l . Forsla bort maskinerna och avfallet som ti 
fastigheten Dyarne 3:5 med adress Kalmarvägen 

2. Bortforslingen ska ske snarast och senast två veckor (14 dagar) efter att 
beslutet mottagits. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.413 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 91 BMN ECOS 2015-000201 

JUSTERARE 

3. Maskinema och avfallet ska lämnas till avfallsstation som har 
behörighet att ta emot avfallet. 

4. Mottagningskvitto från stationen ska skickas in till bygg- och 
miljönämnden senast en vecka efter det att maskinema och avfallet 
lämnats till avfallsstationen. 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förena åtgärden i punkt l med ett 
löpande vite på l O 000 kronor. Vitet ska dömas ut två veckor efter att 
beslutet mottagits och därefter for varje fjortondagarsperiod som åtgärden i 
punkt l inte har vidtagits . 

Om verksamhetsutövaren beslutar att forsla maskinerna och annat av värde 
till annan plats än avfallsstation ska verksamhetsutövaren uppvisa 
dokumentation, exempelvis i form av foton, på att maskinema ochfeller 
annat av värde, forvaras på ett godtagbart sätt utifrån påverkan på 
människors hälsa och miljön. 

Dokumentationen ska redovisas bygg- och miljönämnden senast en vecka 
efter det att maskinerna ochfeller annat av värde forslats bort från 
fastigheten Dyarne 3:5. 

Det här beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 8 §§, 26 kap. 9, 14,21 och 26 §§ 
samtliga miljöbalken (SFS 1998:808). 

Handlingar som ingår i beslutet 

- Kronofogdemyndighetens utslag med datum 2015-04-29 och 
utslagsnummer 21-38879-1 5 samt målnummer 21-201690-14 

Skäl till beslut 
På fastighet Dyarne 3:5 i Håbo kommun finns risk for läckage av 
kemikalier, troligtvis hydraulolja och skärvätska, från maskiner och därvid 
placerat avfall så som fat, kärl, avfall av diverse slag med mera ståendes 
utan täckning utomhus på asfalterad yta. 

Maskinerna tillhör enligt Kronofogdemyndighetens utslag med datum 2015-
04-29 och utslagsnummer 21-38879- 15 samt målnummer 21-201690-14 
verksamhetsutövaren. 

För att risken för läckage ska upphöra krävs att maskinerna flyttas från 
platsen, det vill säga den nuvarande placeringen utomhus på asfalterad yta 
på fastighet Dyarne 3:5. Vidare krävs att maskinerna fl yttas så att marken 
kan saneras eftersom läckage redan har skett. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.413 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 91 BMN ECOS 2015-000201 

JUSTERARE 

Slutligen behöver maskinerna och annat av värde, om dessa och/eller detta 
inte lämnas in till avfallsstation som har behörighet att ta emot avfallet 
förvaras på ett godtagbart sätt utifrån påverkan på människors hälsa och 
miljön. För att bygg- och miljönämnden genom miljöavdelningen ska kunna 
bedöma förvaringen krävs att verksamhetsutövaren redovisar platsen på 
något sätt. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt kapitel2 paragraf2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 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. 

Enligt kapitel 2 paragraf 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 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. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 

Enligt kapitel 2 paragraf 8 miljöbalken ansvarar alla som bedriver eller har 
beddvit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfött skada eller 
olägenhet får miljön till dess skadan eller olägenheten har upphört för att 
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt kapitel l O. I den 
mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan 
eller olägenheten uppkomma. 

Enligt kapitel 26 paragraf 9 miljöbalken 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 kapitel 26 paragraf 14 miljöbalken får beslut om förelägganden eller 
förbud fårenas med vite. 

Enligt kapitel 26 paragraf21 får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
detma balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.413 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 91 BMN ECOS 2015-000201 

JUSTERARE 

Detsamma gäller också får den som annars är skyldig att avhjälpa 
olägenheter från sådan verksamhet. 

Enligt kapitel 26 paragraf 26 miljöbalken tar en tillsynsmyndighet 
bestämma att dess beslut skall gälla ornedelbart även om det överklagas. 

Upplysningar 
Avfall och farligt avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har 
särskilt tillstånd. För vissa mindre mängder farligt avfall kan det räcka med 
en anmälan om det farliga avfallet kommer från den egna verksamheten. 

Miljöavdelningen tar ut en avgift får den tid som läggs ned i ärendet, räknat 
från vmje påbörjad kvart. För närvarande är tirnavgiften 950 kronor. 
Avgiftsbeslutet tas separat. 

Sändlista 

överklagandehänvisning samt mottagningsbevis 

Kopia av beslut till 
Carlshofs fastighetsholding AB, 
DJURSHOLM 

EXPEDIERAD 

Box 135, 182 75 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.413 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 92 BMN ECOS 2013-000045 

JUSTERARE 

Ärende 

föreläggande med , .. 
ng av nedskräpning, 

~nkom det forsta klagomålet på nedskräpning på fastigheten 
........ till miljöavdelningen. Fastighetsägaren informerades om 
klagomålet och densamme uppgav att denne skulle städa upp på sin 
fastighet under våren 2013. Då så inte skedde förelade tillståndsnämnden, 
idag bygg- och miljönämnden, i december 2013 fastighetsägaren att städa 
upp samt transportera bort fyra bilar. Den 29 september 2014 beslutade 
tillståndsnämnden (TSTN § 82) att forena föreläggandet med vite: 

l. Transportera bort farligt avfall som batterier, kemikalier, oljor, 
gasoltuber och elektronikskrot till återvinningscentralen senast en månad 
efter mottagning av beslutet. Åtgärden forenas med ett vite på 3 000 
kronor. 

2. med re ·swemng~mutm.Jner 
från fastigheten senast tre månader efter mottagning av 

beslutet. Bilarna ska lämnas till sådan anläggning som är godkänd för att 
ta emot bilarna. Åtgärden fOrenas med ett vite på l 000 honor per bil. 

3. Tomten ska städas upp från övrigt avfall, upplag och ansamlingar senast 
tre månader efter mottagning av beslutet. Åtgärden forenas med ett vite 
på 3 000 kronor. 

I polisens delgivningsbekräftelse går det att se att fastighetsägaren tog del av 
beslutet den 14 februari 2015 . Därav skulle alla åtgärderna ha vidtagits 
senast den 14 maj 2015. 

Den 19 maj inspekterade miljöavdelningen fastigheten. Det kunde 
konstateras att viss u~ skett samt att bilarna med 
registreringsnummer- och- var borttagna. De två andra 
bilarna observerades dock. Miljöavdelningen bedömde att 
tillståndsnämndens beslut TSTN § 82 inte var uppfyllt. Miljöavdelningen 
ansökte den 21 maj 2015 om utdömande av vite i delegationsbeslut (DB § 
95) hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Kommunicering 
Beslutet kommuniceras fastighetsägaren den 2 juni. Densamme ges 
möjlighet att framfora synpunkter fram till den 12juni 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-16 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.414 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 92 BMN ECOS 2013-000045 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren-- Cp med av nedshäpning 

JUSTERARE 

vidta de 

l . Transportera bort farligt avfall som batterier, kemikalier, oljor, gasoltuber 
och elektronikshot till återvinningscentralen senast tre månader efter 
mottagning av beslutet. 

Beslutet forenas med ett löpande vite på 3 000 honor. Vitet ska dömas ut 
tre månader efter att beslutet mottagits och därefter for vruje månad som 
åtgärden inte har vidtagits. 

2. Forsla bort bilarna med registreringsnummer - och,
från fastigheten senast tre månader efter mottagning av beslutet. Bilarna 
ska lämnas till sådan anläggning som är godkänd för att ta emot bilarna. 

Beslutet forenas med ett löpande vite på l 000 honor per bil. Vitet ska 
dömas ut tre månader efter att beslutet mottagits och därefter för varje 
månad som åtgärden inte har vidtagits. 

3. Tomten ska tomten städas upp från övrigt avfall, upplag och ansamlingar 
senast sex månader efter mottagning av beslutet. 

Beslutet forenas med ett löpande vite på 3 000 kronor. Vitet ska dömas ut 
sex månader efter att beslutet mottagits och därefter for vatje månad som 
åtgärden inte har vidtagits. 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 §, 15 kap 30 §, 26 kap. 9 och 14 §§ 
samtliga miljöbalken (SFS 1998 :808). 

Skäl till beslut 
De åtgärder som fastighe~idta senast den I 4 maj 2015 på 
fastighet med beteckning ........ i Håbo kommun i enlighet med 
tillståndsnämndens beslut TSTN § 82 (2014-09-29) kunde konstateras ej 
vara vidtagna under miljöavdelningens inspektion den 19 maj 2015. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt kapitel 2 paragraf 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skallutfora de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de forsiktighetsmått i övrigt som behövs 
for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet for människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga telmik. 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 92 BMN ECOS 2013-000045 

Dessa fårsiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medfåra skada eller olägenhet får människors 
hälsa eller miljön. 

Enligt kapitell5 paragraf30 miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på 
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

Enligt kapitel 26 paragraf 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det 
enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs får 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 kapitel 26 paragraf 14 miljöbalken får beslut om förelägganden eller 
fårbud fårenas med vite . 

Upplysningar 
Miljöavdelningen tar ut en avgift får den tid som läggs ned i ärendet, räknat 
från vatje påbötjad kvart. För närvm·ande är tirnavgiften 950 kronor. 
A v giftsbeslutet tas separat. 

Sändlista 

~ 
- med överklagandehänvisning genom delgivningsman 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 15.414 
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2015-06-16 

BMN § 93 BMN ECOS 2013-000350 

JUSTERARE 

- föreläggande m~ att vidta åtgärder med 
anledning av nedskräpning-

Ärende 
Klagomål om nedshäpad tomt inkom till miljöavdelningen den 5 maj 2013 
från en anonym anmälare. Miljöavdelningen har besökt fastigheten ett flertal 
gånger och fårsökt att fåra dialog med fastighetsägarna. Senaste besöket på 
fastigheten var den 27 maj 2015. Då hade viss uppstädning skett men det 
kvarstår fo1ifarande avfall som behöver transporteras bmi. 

Diverse föremål och avfall i fo1m av bland annat av en uttjänt husvagn, 
släpvagn och åkgräsklippare och flera kylskåp och bildelar finns på tomten. 

Miljöavdelningen har fotograferat de objekt som bedöms vara avfall 

Objekt l Objekt 3 

Objekt 2 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.415 
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JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN 

Objekt 12 

Objekt 13 

Objekt 14 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 93 BMN ECOS 2013-000350 

Objekt 15 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-15 

Beslut 
Bygg- o 
(pers. m 

l • UlJ 

- -

Objekt 16 

(pers. nr om att fårvara eller transporterabort följa~ 
avfall så att de inte utgör nedslaäpning eller miljöfara på fastigheten--

JUSTERARE 

• Husvagn (objekt I) 

• Åkgräsklippare (objekt 2) 

• Släpvagn (objekt 3) 

• Kylskåp, sex stycken (objekt 4-10) 

• Kyl, Coca-Cola (objekt 11) 

• Kylaggregat eller liknande (objeld 12) 

• Metallskåp, ev. ismaskin (objekt 13) 

• Gammalt badkar (objekt 14) 

• Diverse avfall, sopsäckar (objekt 15) 

• Diverse avfall (objekt 16) 

Nämnden beslutar vidare att om avfallet inte är borttaget inom tre månader 
efter att beslutet mottagits kornmer ett löpande vite på l 000 kr per enskilt 
objekt dömas ut får varje månad som det står kvar. 

Lagstöd 
26 kap 9 §, 26 kap 14 §, 15 kap 30 §, 2 kap 3 § miljöbalken 
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Datum 

2015-06-16 

BMN § 93 BMN ECOS 2013-000350 

Skäl till beslut 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utfora de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
forsiktighetsmått i övrigt som behövs for att forebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medfor skada eller olägenhet for 
människors hälsa eller miljön. (2 kap 3 § miljöbalken) 

Ingen :far skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till. (15 kap 30 § miljöbalken) Miljöavdelningen kan utifrån denna 
paragraf ställa krav på att tomter som det finns insyn till ska hållas fria från 
nedskräpning. 

En tillsynsmyndighet får meddela de forelägganden och forbud som behövs 
i det enskilda fallet for att miljöbalken och fOreslaifter som meddelats med 
stöd av balken ska foljas. Mer ingripande åtgärder än som behövs i det 
enskilda fallet :far inte tillgripas (26 kap. 9 § miljöbalken) 

Enligt kapitel 26 paragr·af 14 miljöbalken får beslut om forelägganden eller 
forbud forenas med vite. 

Information 
Detta beslut omfattar endast foremål som kan betraktas som avfall. 
Ytterligare krav kan komma att ställas utifrån atman lagstiftning. 

Miljöavdelningen kommer att ta ut tirnavgift om 950 honor per timme 
enligt antagen taxa, for nedlagd tid i ärendet. 

• • • • • • E d" . d .. kl d h"" hd l . kvitto till 

4 (4) 

Bestyrkes 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 94 BMN ECOS 2010-000380 

JUSTERARE 

äggande med löpande vite att ta bort skrotbil, 

Bilen bedörns ha stått orörd 
forsökt förelägga bilägaren 
om 5000 kronor har delgivi 
den 7 april 2015. Bilen står 

..., ...... .,_,,,il i minst fem år. Miljöavdelningen har 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-15 

Beslut · 
l. B • • h 'ljönärnnden beslutar 

l att: 

antal gånger. Beslut med vite 
hjälp av delgivningsman 

ar på fastigheten. 

ers. nr . 

• flytta bilen med registreringsnummer- så att den inte 
innebär nedskräpning eller riskerar att~läckage. 

• åtgärder ska vara genomförda senast en månad efter att beslutet 
har delgivits. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att efter en månad ska föreläggandet 
forenas med ett löpande vite på 5 000 laonor. Vitet ska dömas ut for var 
fjortonde dag som bilen står kvar. 

Lagstöd 

26 kap 9 §, 26 kap 14 §, 15 kap 30 § samt 2 kap 3 § miljöbalken 

Skäl till beslut 
Alla som bed1iver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
forsiktighetsmått i övrigt som behövs for att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medfor skada eller olägenhet for 
märuriskors hälsa eller miljön. (2 kap 3 § rniljöbalken) 

Ingen får shäpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till. (15 kap 30 § rniljöbalken) Miljöavdelningen kan utifrån dem1a 
paragraf ställa Jaa v på att tomter som det finns insyn till ska hållas fria från 
nedskräpning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.416 
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JUSTERARE 

En tillsynsmyndighet får meddela de fårelägganden och forbud som behövs 
i det enskilda fallet för att miljöbalken och föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än som behövs i det 
enskilda fallet får inte tillgripas (26 kap. 9 § miljöbalken) 

Enligt kapitel 26 paragraf 14 miljöbalken får beslut om forelägganden eller 
förbud förenas med vite. 

Då tidigare fåreläggande om att ta bort bilen inte har följts förenas 
föreläggandet efter en månad med ett löpande vite på 5 000 kronor för varje 
fjortonde dag som bilen står kvar. 

expedieras med 
delgivningsman 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 95 BMN 2015/41 ECOS 2013-000171 

JUSTERARE 

utsläpp av avloppsavatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighe~ den 19 
maj 2015. Närvarande vid inspektion var.____ 
Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
rensbnmn och en tvåkammarbrunn. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Dricksvattenfårsötjning sker genom grävd brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen är mindre än 15 m. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i slaivelse daterad 2015-05-20 att Bygg-
och miljönämnden föreslås fa årbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastighete den 16 juni. Innan nämnden 
fattar sitt beslut har möjlighet getts att komma in med synpunkter senast den 
4 jtmi. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Shivelse daterad 2015-05-20 

- Tjänstesluivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. - som ägare till 
äp~ppsvatten från den 

bristfålliga avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan 
dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har en 
sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. fårbudet ska bötja gälla från och med den l augusti 2017. Förbudet 
fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.417 
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BMN § 95 BMN 2015/41 ECOS 2013-000171 

JUSTERARE 

3. fastighetsägaren ska senast den l augusti 2017 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inslaivning) for anteciaring 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 la per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11 , 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt milj ö balkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121 , 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12- 15 KF§ 11 6. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
A v kunskapskravet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta forsiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
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ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttjämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överldagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och nälingsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är lokaliserad i område ldassat där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utföras med normal skyddsnivå. Det betyder 
att avloppsanläggningen ska ldara: 
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• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst30mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att kunna nå god 
ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av näringsämnen 
begränsas. 

Bygg- och miljönämnden att ställa krav på att 
fastighetsägaren till fa till lämpliga skyddsåtgärder 
när det gäller det fortsatta u av svattnet. Kostnaden får att 
göra skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning som kan 
godkännas av Bygg- och miljönämnden, f'ar anses vara skälig i fårhållande 
till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och m· 'önämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att tillräckligt utrymme ska forbudet 
börja gälla forst från och den l augusti 2017. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara Idar innan forbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i laaft datum. 

Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansölmingshandlingar for en sådan anläggning fim1s att hämta på 
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Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(forbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markforhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med at 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänlc igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salenar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 
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De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg for steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbesklivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

överklagandehänvisning samt mottagningsbevis 
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ud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 23 
maj 2013. Avloppsanläggningen betjänar en petmanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till ett kulverterat dike utan någon ytterligare rening. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

De tidigare fastighetsägarna underrättades i inspektionsrappOtt daterad 
2013-05-24 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt 
miljöbalkens bestämmelser. 

I samband med försäljning av en fastighet är man som köpare skyldig att ta 
reda på om det finns några krav på fastigheten, tex en av1oppsan1äggning. 

Enligt våra register har inga åtgärder gjorts får att ordna en tillfredsställande 
rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad den 25 maj 2015 att 
Bygg- och miljönämnden om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Innan nämnden 
fattar sitt beslut har möjlighet getts att in med synpunlder senast den 
l O juni. 

Några synpunkter har inte inlwmmit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrappalt daterad 2013-05-24 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. fårbjuda ägare 
till fasti ut orenat a oppsvatten från 
den bristfälliga ingen såvida inte fastighetsägaren 
innan dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har 
en sådan utformning och funktion att hög skyddsnivå kan uppnås. 
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2. forbudet ska bölja gälla från och med den l augusti 2016 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr per fastighet. 

3. fastighetsägaren ska senast den l augusti 2016 tmderrätta Bygg- och 
miljönämnden slcriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
dlift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om änching) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projekteting som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteclming gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revidetingar 2011-11-07 KF § 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v lamskapskravet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka mätmiskors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet får människors hälsa. Det är den som 
bech·iver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar får att vidta forsiktighetsmåtten. 
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2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn får att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare tar inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått j ärnfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska fOljas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fåretägganden eller förbud får förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta amnälas till Bygg- och 
miljönärnnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsärrmen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. Avloppsvattnet 
medverkar ti ll övergödning och är en olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avlopp ska inte utsläpp 
från enskilda avlopp medfora en ökad risk för smitta eller olägenhet, till 
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exempel genom att människor och djur exponeras får vattnet utan att det 
renats tillräckligt från smittämnen. Eftersom utsläppet sker i ett område med 
många enskilda brunnar gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att 
avloppsanläggningen ska uppnå funktionskrav får hög skyddsnivå på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Bygg- och miljönämnden anser att ställa krav på att 
fastighetsägaren till fa tar tilllämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det utsläppet av avloppsvattnet. 
Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, får anses vara skälig i 
fårhållande till den miljönytta åtgärden ilmebär. 

anser att den avloppsrening som nu finns på 
strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 

man har en rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfor 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
fårbudet börja gälla först från och den l augusti 2016. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har fårenats med ett vite till ett värde av 80 000 lu. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och det fall då några åtgärder inte gjmis 
inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
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ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor hingutformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markforhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar fOr 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnwnmer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteclming över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningshav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salmar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.418 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 96 BMN 2015/41 ECOS 2013-000386 

JUSTERARE 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat :fas på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp- vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

med överklagandehänvisning samt mottagningsbevis 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Den 6 december 2012 · en ansökan om tillstånd 
dimensionerat får 6 byggnader (30 personekvivalenter) 

Tillståndsnämnden har i delegationsbeslut § 428/2012 meddelat tillstånd till 
ett minireningsverk av fabrikat Topas 30. Tillståndet fårfaller om arbetet 
inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. 

En påminnelse om att skicka in slutdokumentation (installationsintyg, 
serviceavtal, uppstartsprotokoll mm) får anläggningen skickades ut den 29 
september 2014. 

Någon slutdokumentation har inte skickats in. Arbetet skulle ha påbörjats 
innan den 18 januari 2015. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat fastighetsägarna den 21 april2015 att 
Bygg- och miljönämnden fareslås fatta beslut om fårbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten~en 16juni 2015. hman 
nämnden fattar sitt beslut har ~cmnma med synpunkter 
senast den 30 maj. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut § 428/2012 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönänmden beslutar att: 

l. 

att s ut orenat a :fi:ån den bristfälliga 
avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utforniDing och funktion att hög skyddsnivå kan uppnås. 

2. fårbudet ska börja gälla från och med den 1 augusti 2016 fårenas 
med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 
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3. fastighetsägarna ska senast den l augusti 2016 undenätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inslaivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
A v giften är för närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11,26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
201 1-06-13 KF § 79 med revidetingar 201 1-11-07 KF § 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v kunskapskravet följer att alla som bedtiver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighet~principen) 

Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 
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2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Kmv som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått järnfort med kostnaderna får 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfaras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fåretägganden eller forbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att fastighetens avloppsanläggning behöver 
åtgärdas. Till avloppsanläggningen är flera byggnader anslutna och 
avloppsvattnet genomgår inte längre gående rening än slamavskiljning. 
Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av 
avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. Orenat 
avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av kväve 
och fosfor som bidrar till fårorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 
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Eftersom utsläppet av avloppsvattnet sker i ett område med många enskilda 
brunnar gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att 
avloppsanläggningen ska klara hög skyddsnivå för hälsoskydd vilket 
innebär: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 90 %reduktion av fosfor (tot-P) 

• 50 %reduktion av kväve (tot-N) 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, gtundvatten eller badvatten. 

Bygg- och miljönämnden det är käligt att ställa krav på att 
fastighetsägarna fastigheten tar tilllämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av avloppsvattnet. 
Kostnaden för att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, får anses vara skälig i 
förhällande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och ~er att den avloppsrening som nu flnns på 
fastighete.._ strider mot gällande lagstiftning. Detta 
eftersom man har en skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps 
ut i miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
im1ehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därför 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgtund av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
förbudet börja gälla först från och den l augusti 2016. 

Information 

Detta beslut har förenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden för att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar för en sådan anläggning fltms att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
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av loppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterfåljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markfårhållandena, topografi och förekoms t av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer infmmation om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bölja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bmTa eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "mtens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En få1teckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

: • . . . 
•• 

• 
• • 

• • • • . ! •• 
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mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 20 
maj 2015 .. Avloppsanläggningen betjänar en pe1manentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i fmm av en tvåkammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till dike utan någon ytterligare rening. Ytterligare anordningar 
(fordelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Det firms ett tillstånd för en ny avloppsanläggning fi:ån 2000. Men någon 
anläggning har inte utförts. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-21 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om forbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastighete-den 16juni. Innan nämnden 
fattar sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att komma med 
synpunkter senast den 4 juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2015-05-21 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till 
'-'lO IJIJa ut orenat avloppsvatten från 

~v""'"'" ''-'Ul"'tst;nu"l5 .... u såvida inte fastighetsägaren 
innan dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har 
en sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. förbudet ska börja gälla från och med den l augusti 2017. 

3. fastighetsägaren ska senast den l augusti 2017 meddela Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. Förbudet förenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden irman några åtgärder görs. I 
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ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmätetiet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gj01is gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid fOrsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 lu per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11 , 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen ( 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
201 1-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-1 2 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v kunskapskravet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta forsiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
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skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått jämfört med kostnaderna får 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, föreslaifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska fö ljas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller dätmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fårorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten ligger i område ldassat där Bygg- och miljönämnden bedömt att 
enskilda avlopp ska utföras med normal skyddsnivå. Det betyder att 
avloppsanordningen ska uppnå följande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30mg/l på utgående vatten. 

• 70 % reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 
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• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, gnmdvatten eller badvatten. 

Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att kunna nå god 
ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av näringsämnen 
begränsas. 

Bygg- och miljönämnden att ställa krav på att 
fastighetsägaren till tar tilllämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det av avloppsvattnet. 
Kostnaden för att göra skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, rar anses vara skälig i 
förhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och ~er att den avloppsrening som nu finns på 
fastighete~strider mot gällande lagstiftning. Detta 
eftersom man har en skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps 
ut i miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därtar 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgnmd av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
förbudet börja gälla först från och den l augusti 2017. 

Information 
Tärlic på att avloppsacläggningen ska vara klar innan förbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i haft datum. 

Detta beslut har förenats med ett löpande vite till ett värde av 80 000 kr. 
Vitet döms ut efter särskild domstolsprövning och endast i det fallet att 
föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller 
staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten eruigt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) laävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden för att anlägga en avloppsanläggtung dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar för en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 
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JUSTERARE 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer information om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kmian. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bona eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "otiens" grävare för att boka tid för grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert förslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En förteclming över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy för små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som saknar möj lighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 
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JUSTERARE 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg for steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 

Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enski lt avlopp - vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

med överklagandehänvisning samt mottagnings 
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JUSTERARE 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning vid två 
tillfåll en, den 16 oktober 2013 och den 7 augusti 2014. 
Avloppsanläggningen betjänar en petmanentbostad .. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekamrnarbmilll . . I slamavskiljaren fanns det 
slam på mellanväggarnas övre del samt även i t-röret på utloppsledningen. 
Någon fordelningsb1Ulll1 falUls inte att inspektera. Det efterfoljande . . · t t b tår av en infiltrationsbädd dit även avloppsvattnet från 

är påkopplat. 

I luftningsröret till spridningsledningen ca 20m stod det både stillastående 
vatten och slam trots att vädret hade varit torrt under en längre period. 

Anläggningen har tillstånd från 1994. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i form av en två stycken trekammarbrunnar med en 
gemensam infiltrationsbädd. 

Fastighetsägaren har undetTättats i inspektionsrapport daterad 2013-10-16 
och 2014-08-11 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt 
miljöbalkens bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats 
inom l år. Fastighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig 
tid har getts for att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse den 21 april 2015 att Bygg- och 
miljönämnden foreslås fatta beslut om forbud mot utsläpp av avloppsvatten 
från fastigheten- den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt 
beslut har fastig~öj lighet att komma med synpunkter 
senast den 30 maj. 

Några synpunkter har inte kommit in. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2013-1 0-16 och 2014-08-11 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06- 16 
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JUSTERARE 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare 

orenat avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen 
såvida inte fastighetsägaren itman dess genom en utredning kan visa 
att avloppsanordningen har en sådan utfonnning och funktion att 
normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. forbudet ska bölja gälla från och med den l augusti 2016 och 
forenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 

3. fastighetsägarna ska senast den l augusti 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om änc:hing) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden itman några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
sh·ålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121 , 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något mmat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utforas. 
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26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överldagas. 

13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj ö nämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen står i vatten och inte 
längre renar avloppsvattnet. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte 
miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen 
behöver åtgärdas. Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och 
näringsämnen bestående av kväve och fosfor som bidrar till fororening av 
gmndvatten. Avloppsvattnet medverkar till övergödning och är en olägenl1et 
for människors hälsa och miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att får recipienten 
gäller att avloppsanordningen ska uppnå funktionshav for n01mal 
skyddsnivå motsvarande minst: 

• 90 %reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex . lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fororening av dr dricksvatten, gnmdvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten for 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. 
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JUSTERARE 

Bygg- och miljönämnden anser ställa krav på att 
fastighetsägarna till tar till lämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det av avloppsvattnet. 
Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, får anses vara skälig i 
forhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Bygg- och~il'önämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastighete trider mot gällande lagstiftning. Detta 
eftersom man har en skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps 
ut i miljön. Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen att nuvarande 
utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for människors hälsa och miljön 
eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
forbudet bölja gälla forst från och den l augusti 2016. 

Information 
Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kornmuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning" . 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldcum1ig person inom området. 

Vilka krav ställspå en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(forbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markforhållanclena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 
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JUSTERARE 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kmian. Ange även om brunnen är grävd eller bon·ad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgropama grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En få1ieckning över 
entreprenörer, som kan anlitas för arb~ttn med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www .avloppsguiden.se. 

Fakturan kornmer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbesla·ivning infiltration/markbädd 
·- Karta 

Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken teknik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

överldagandehänvisnmg samt mottagm 
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mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 16 
oktober 2013 samt gjort en uppföljande inspektion den 11 augusti 2014. 
Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammathunn och gemensam efterföljande 

- n infiltrationsbädd. Infiltrationsbädden är placerad på 

JUSTERARE 

Anläggningen har tillstånd från 1994. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av två slamavskiljare i form av trekammarbrunnar med efterföljande 
rening i form av en infiltrationsbädd. 

Fastighetsägarna har underrättats i inspektionsrapport daterad 2013-10-16 
och 2014-08-1 1 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt 
miljöbalkens bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats 
inom l år. Fastighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig 
tid har getts för att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat fastighetsägmua den 21 april 2015 att 
Bygg- och miljönämnden fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från den 16 juni. Innan nämnden 
fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att komma med 
synpunkter senast den 30 maj. 

Några synpunlcter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspelctionsrapport daterad 2013-10-16 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare till 

släppa ut orenat avloppsvatten från den bristfälliga 
avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 
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JUSTERARE 

2. fårbudet ska bölja gälla från och med den l augusti 2016 och ska 
fårenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 

3. fastighetsägarna ska senast den l augusti 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om änching) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
A v giften är får närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11 , 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011 -06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkomn1er. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfaras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och anch·a beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. J 4 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 
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26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överldagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj ö nämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att den efterföljande infiltrationsbädden tätnat 
och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av gmndvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att för recipienten 
gäller avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav för normal skyddsnivå 
på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70 % reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönänmden pga. recipienten för 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
mättlig. För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönänmden anse1~tt ställa krav på att 
fastighetsägarna till fastighete~tar tilllämpliga 
skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av avloppsvattnet. 
Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, får anses vara skälig i 
förhållande till den miljönytta åtgärden itmebär. 
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· · önämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
strider mot gällande lagstiftning. Detta 

eftersom man en att rena sitt avloppsvatten innan det släpps 
ut i miljön. A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfor 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
forbudet börja gälla forst fi:ån och den l augusti 20 16. 

Information 
Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gäma Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markforhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möj ligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hm du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstelmiker som finns återfirnler du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 
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Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gäma "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnumrner. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgropama grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vi lka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som saknar möj lighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 

De redovisade reningshaven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fäs på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Altemativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 
Fakttu·an kornmer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Km i a 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsänläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 25 
maj 2012. Avloppsanläggningen betjänar en petmanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en tvåkammarbrunn. Ytterligare anordningar 
(fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbmnn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vå1i arkiv. 

Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrapport daterad 2012-05-28 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts för att få en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten fi'ån fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att komma in med synpunl(ter senast den 10 juni. 

Några synpunkter har inte inlmmmit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-05-28 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På gnmd av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut . 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
från den 

bristfälliga avloppsanläggningen på inte 
fastighetsägaren innan dess genom en utredning kan visa att 
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avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att 
normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. fårbudet ska bölja gälla från och med den 31 december 2020 och 
fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 underrätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inslaivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
A v giften är får närvarande 950 la per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommtmfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11 -12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
Av kunskapsiaavet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfathling får att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det films skäl att anta att en 
verksamhet kan medfåra olägenhet får människors hälsa. Det är den som 
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bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått jämfört med kostnadema för 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något a!ll1at sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
·med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning 0111 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om manimättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
hav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. Avloppsvattnet 
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medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att for recipienten 
gäller att avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for normal 
skyddsnivå motsvarande minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70 %reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempel vis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten for 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i forhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt med betänketid ska 
forbudet börja gälla forst från och den 31 december 2020. Detta for att ge 
fastighetsägaren utrymn1e att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan forbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 
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Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänl< igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare fOr att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
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entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhändelia avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbesklivning infiltration/markbädd 

Kali a 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp- vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

med 

överklagandehänvisning samt mottagningsbevis 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 29 
maj 2012. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Ytterligare anordningar 
(fordelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterfoljande reningssteg salmas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har infmmerat i inspektionsrapport daterad 2012-05-29 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts for att fä en tillfi·edsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden fareslås fatta beslut om forbud mot utsläpp av 
avloppsvatten fi·ån fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att komma in med synpunlcter senast den l O juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-05-31 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut, 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
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avloppsanordningen har en sådan utfornming och fimktion att 
normal skyddsnivå kan uppnås . 

2. forbudet ska bölja gälla från och med den 31 december 2020 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 undenätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits m drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är får närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap . 5 § 
punkt 11 , 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-1 1-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapsla·avet) 
A v kunskapskravet foljer att alla som berniver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens mi och omfattning får att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska fårebyggas, 
hindt·as eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
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bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn för att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljäbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttjämfört med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljäbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljäbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämn1a att dess beslut skall gälla omedelba1i 
även om det överklagas. 

13 § fårordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man imättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggn ingen saknar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöballeens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. Avloppsvattnet 
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medverkar till övergödning och är en olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att för recipienten 
gäller att avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav för normal 
skyddsnivå på minst: 

• 90% reduktion av organiska ärrmen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten för 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas .. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden för att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i förhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och baktetier. Bygg- och miljönämnden gör därför bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för mätmiskors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För tillräckligt med betänketid ska 
förbudet bölja gälla först från och den 31 december 2020. Detta för att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 
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Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan forbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) hävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:/lwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gäma Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstelrniker som finns återfitmer du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gäma "otiens" grävare för att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snmi ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
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på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdehlingens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tarlic till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Ka1ia 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

med 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 25 
maj 2012. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av tre 
stycken slamavskiljare i form av enkammarbrunnar. Ytterligare anordningar 
(fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfirma något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrapport daterad 2012-05-28 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts för att få en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har mö j tighet getts att komma in med synpunkter senast den l O juni. 

Några synpunkter har inte inlcommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-05-28 

- Tjänsteslaivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av j äv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Belit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut . 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . förbjuda som ägare till 
fastigheten släppa ut orenat avloppsvatten från den 
bristfälliga avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan 
dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har en 
sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 
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2. forbudet ska bölja gälla från och med den 31 december 2020 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 underrätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Insluivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 lu per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§ samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § 
punkt 11 , 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1 998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF § 79 med revidetingar 201 1-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF § 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v kunskapskravet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenl1et. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det fitms skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenl1et for människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta forsiktighetsmåtten. 
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2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet fOr människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara otimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmåttjämfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utforas. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela foreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, fOreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fOrelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta arunälas till Bygg- och 
miljönärnnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterfoljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att fOr recipienten 
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gäller att avloppsanordningen ska uppnå funktionshav for normal 
skyddsnivå på minst: 

• 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst30mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
förorening av dr dricksvatten, gtundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten for 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 202 1 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i forhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och baktelier. Bygg- och miljönämnden gör därfor bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräcldigt med betänketid ska 
forbudet börja gälla forst från och den 31 december 2020. Detta for att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Täru( på att avloppsaruäggningen ska vara Idar innan forbudet att släppa ut 
avloppsvatten h·äder i haft datum. 

Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då någt·a åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 
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För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
av loppsanläggning''. 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållamltma, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "miens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snati ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till V A -lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 
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De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat tas på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg får steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsheskrivning in filtra tion/markbädd 

Katia 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

med överklagandehänvisning samt mottagningsbevis 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 25 
maj 2012. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Ytterligare anordningar 
(fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrapport daterad 2012-05-28 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts för att få en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möj lighet getts att komma in med synpunkter senast den l O juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport daterad 2012-05-28 

- Tjänsteslaivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut . 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till 
fasti att släppa~svatten från den 
bristfälliga avloppsanläggningen på- såvida inte 
fastighetsägaren innan dess genom en utredning kan visa att 
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avloppsanordningen har en sådan utf01mning och funktion att 
normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. förbudet ska börja gälla från och med den 31 december 2020 och 
förenas med ett vitesbelopp på 80 000 la. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 undenätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäte1iet (Division Inslaivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
Avgiften är för närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt Il, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revide1ingar 2011-11-07 KF § 121, 
2012- 11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF § 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v kunskapskravet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksalnl1etens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Slcador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksalnilet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
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bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenmmåde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått järnfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstårid av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. Avloppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for mätmiskors hälsa och 
miljön. 
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I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att får recipienten 
gäller att avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav får normal 
skyddsnivå på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten får 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas .. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar till lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgmnd av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräcldigt med betänketid ska 
fårbudet börja gälla forst från och den 31 december 2020. Detta får att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Tänk på att avloppsan läggningen ska vara klar innan fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har fårenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
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ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansölmingshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:/lwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 
Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterfåljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markfårhållandena, topografi och fårekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kattan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänl< igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "mtens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konstut 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fåtteclming över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 
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De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar för att orohändetia avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeslai vning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp - vilken teknik passar för dig (www.avloppsguiden.se) 

med 

överklagandehänvisning samt mottagnmgsbevis 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-~ 

Nr 2015.426 
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BMN § 105 BMN 2015/41 ECOS 2012-000207 

JUSTERARE 

mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 25 
maj 2012. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en tvåkammarbnmn. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbrwm, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har inf01merat i inspektionsrapport daterad 2012-05-28 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts får att få en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om fårbud mot utsläpp av 
avloppsvatten fi:ån fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att komma in med synpunkter senast den lO juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 201 2-05-28 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-1 6 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinmie under detta beslut. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
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JUSTERARE 

avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att 
normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. forbudet ska börja gälla från och med den 31 december 2020 och 
fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 undenätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Komn1Unfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
Av kunskapshavet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miUön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försildighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så sna1i det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
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JUSTERARE 

bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn för att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått jämfört med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i milj ö balken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämrna att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljö nämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
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JUSTERARE 

medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att for recipienten 
gäller att avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for normal 
skyddsnivå på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 70 % reduktion av fosfor (tot-P) 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fororening av dr dricksvatten, gtundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten får 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
mätt/i g. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa laav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfor bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt med betänketid ska 
fårbudet börja gälla forst från och den 31 december 2020. Detta får att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara idar innan forbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 
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JUSTERARE 

Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i det fallet några åtgärder 
utfårts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl ftmgerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markforhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare får att boka tid får grävning 
av provgt·opar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
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entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

JUSTERARE 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsheskrivning in fil trationlmarkhädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken telmik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 29 
maj 2012. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en tvåkamrnarbrunn. Ytterligare anordningar 
(fordelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrapport daterad 2012-05-30 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts får att få en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden fareslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten fi:ån fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att komma in med synpunkter senast den l O juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-05-30 

- Tjänstesla-ivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På gtund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut . 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. förbj 
fas 
bristfälliga 

från den 

fastighetsägaren innan dess genom en U uv•lluJ.UJ!. 
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JUSTERARE 

avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att 
normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. forbudet skabörja gälla från och med den 31 december 2020 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 la. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 underrätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets insklivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11,26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommwlfullmäktige 
201 1-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121 , 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
Av kunskapskravet följer att alla som bedliver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Slcador och olägenheter som kan påverka mätmiskors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
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JUSTERARE 

bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta forsiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn får att ändamålet ska kmma 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått jämfo1t med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfaras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, fåreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska foljas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om forelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterfoljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
luav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakte1ier och näringsärrmen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
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medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att for recipienten 
gäller normal skyddsnivå vilket innebär att avloppsanordningen ska uppnå 
funktionshav motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fororening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten for 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig .. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i forhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfor bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten im1ebär en risk får människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgnmd av ovanstående ska forbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt med betänketid ska 
forbudet bötja gälla forst från och den 31 december 2020. Detta for att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan forbudet att släppa ut 
avloppsvatten h·äder i laaft datum. 
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JUSTERARE 

Detta beslut har förenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att fä släppa ut avloppsvatten enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden för att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar för en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni tilldersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer information om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www .avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid för grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert förslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fåtteckning över 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.428 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

BMN § 106 BMN 2015/41 ECOS 2012-000205 

entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat tas på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

JUSTERARE 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den l O 
april 2012. Avloppsanläggningen betj änar en mindre byggnad (gäststuga). 
Till avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, 
disk och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbmnn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till dike utan någon ytterligare rening. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbtunn, luftningsrör, inspektionsbmnn odyl) som tyder på ett 
efterfåljande reningssteg saknas. 

Anläggningen har tillstånd från 1980. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i form av en treka:rrunarbrunn och en efterfåljande 
rening i form av en markbädd. Det salmas dokumentation över hur 
anläggning är utfård och om den är utfård i enlighet med tillståndet. 

Dåvarande har underrättats i 
inspektionsrapport daterad 201 2-04-1 7 om att nuvarande utsläpp inte 
uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att 
avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Den 15 augusti 20 12 kontaktade mäklaren miljöavdelningen och meddelade 
att fastigheten skulle gå till försäljning. Hon uppgav att hon skulle lämna 
över information om att avloppsanläggningen behöver göras om till 
köparen. 

Några åtgärder har inte gjorts enligt våra register för att ordna en 
tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i sluivelse daterad den 25 maj 2015 att 
Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut om fårbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att ko:rruna in med synpunlcter senast den l O juni. 

Några synpunlcter har inte inkonunit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-04-1 7 
- Tjänsteskrivelse daterad 201 5-06-16 
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Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tj änstgör som ordinarie under detta beslut 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . som ägare till 
släppa ut orenat avloppsvatten från 

den bristfålliga avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren 
itman dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har 
en sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. forbudet ska börja gälla från och med den l augusti 2016. Förbudet 
fOrenas med ett vitesbelopp på 80 000 h per fastighet. 

3. fastighetsägaren ska senast denl augusti 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden slaiftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
fOrbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar fOr handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 la per timme. 

Lag stöd: 2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998 :808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område faststä lld av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF § 121, 
2012-11 -1 2 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 
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Motivering 

Lagstiftning 
2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
Av kunskapskravet fåljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning får att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Slcador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga fårsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det fmns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfåra olägenhet får människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar får att vidta fårsiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn får att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet får människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått järnfort med kostnaderna får 
sådana åtgärder. 

9 kap . 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfaras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, fåreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fårelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas . 
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13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterfoljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fårorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är placerad i område där Bygg- och miljönämnden bedömt att 
enskilda avloppanordningar ska klara av funktionskrav får normal 
skyddsnivå motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70 % reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Skälet till detta den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För 
att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av 
näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar till lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att ta till skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkätmas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten itman det släpps ut i miljön. 
A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen 
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att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt rådrum ska 
forbudet bötja gälla fOrst från och den l augusti 2016. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten tr·äder i kraft datum. 

Detta beslut har forenats med vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms ut 
efter särskild domstolsprövning och endast i det fallet att fårbudet inte 
uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakk unnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterfåljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markfårhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bötjasedan med att 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
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kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid får 
grävning av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar 
kontaktar ni mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har 
möjlighet att vara på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi 
tillsammans på plats diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy får små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salmar möjlighet att ansluta 
till gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid 
val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infilh·ationlmarkbädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken telmik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

med 
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ud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 19 
november 2012. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrurm. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbrurm, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfirma något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrapport daterad 2012-11-21 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ärmu inte gjorts för att :ta en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 201 5-05-25 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Irman nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att komma in med synptmkter senast den l O juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

InspektionsrappOtt daterad 2012-1 1-21 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till 
orenat avloppsvatten från 

den bristfålliga såvida inte fastighetsägaren 
innan dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har 
en sådan utforrrming och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 
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2. forbudet ska bölja gälla från och med den 31 december 2020 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 h. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 underrätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur d1ift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteiiet (Division Inskrivning) for anteciaring 
i fastighetsregistrets inskiivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
A v kunskapshavet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens att och omfattning får att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska fårebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga fårsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfåra olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar får att vidta fårsiktighetsmåtten. 
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2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare iar inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttjärnfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fOrbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foreslcrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud iar forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man imättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salenar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller dätmed inte miljöbalkens 
hav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 
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I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att for recipienten 
gäller att avloppanordningen ska klara av funktionskrav for normal 
skyddsnivå motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst30mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, gtundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten for 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar till de åtgärder som krävs när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fOrhå llande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfor bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att tillräckligt med betänketid ska 
forbudet börja gälla forst från och den 31 december 2020. Detta får att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i luaft datum. 

Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjmis inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 
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För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http://www.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
av loppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor hing utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldemmig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsan!äggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(forbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer infmmation om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
A v loppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom infmmationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 
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De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www .avlopps guiden. se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

JUSTERARE 

Planera ditt avlopp steg får steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggnings beskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Enh·eprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp - vilken teknik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

med 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 31 
augusti 2012. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en tvåkammarbmnn. Ytterligare anordningar 
(fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbmnn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrapport daterad 2012-09-05 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har ännu inte gjorts för att få en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut 
har möjlighet getts att komma in med synpunlcter senast den l O juni. 

Några synpunlcter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2012-09-05 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut . 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . som ägare till 
släppa ut orenat avloppsvatten från 

psan såvida inte fastighetsägaren 
innan dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har 
en sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 
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2. fårbudet ska bölja gälla från och med den 31 december 2020 och 
förenas med ett vitesbelopp på 80 000 la. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2020 underrätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
A v giften är för närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§ samt 9 kap 7 §, 22 kap . 28 § och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § förordningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
Av kunskapskravet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedtiver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 
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2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått järnfort med kostnadema for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfaras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela foreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljö balken, foreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska foljas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fåretägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salenar efterfoljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller baktelier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att for recipienten 
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gäller normal skyddsnivå. Det betyder att avloppsanordningen ska klara av 
följande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten får 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
måttlig. För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa luav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och miljönärm1den anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man har en 
skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därför bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för mätmiskors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt med betänketid ska 
förbudet börja gälla först från och den 31 december 2020. Detta får att ge 
fastighetsägaren utrymme att själv välja vilka fastigheters avlopp som ska 
åtgärdas årligen fram till detta datum. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar i1man fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har förenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 
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För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1 998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom orrll'ådet. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl firngerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer infmmation om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstelmiker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med att 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bona eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så sna1t ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 
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De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat tas på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar för att ornl1änderia avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

JUSTERARE 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsheskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken teknik passar för dig (www.avloppsguiden.se) 

med 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 20 
maj 2015. A v loppsanläggningen betjänar två permanentbostäder. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkorn att avloppsanläggningen består av en 
rensbrunn och två stycken enlcammarbtunnar. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. Däremot finns det ett tillstånd till en ny avloppsanläggning 
meddelat under 2010 som inte tagits i anspråk. Tillståndet anses fårbrukat 
eftersom arbetet inte påbörjats inom två och avslutats inom fem år. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har infmmerat i inspektionsrapport den 22 maj att Bygg
och miljönämnden föreslås fatta beslut om fårbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten- den 16 juni. hman nämnden fattar 
sitt beslut ges möjlighet att komma m med synpunkter som är relevanta får 
ärendet senast den l O juni. 

Några synpunkter har inte inlcommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2015-05-22 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. fårbj ägare till 
fasti oppsvatten från den 
bristfälliga såvida inte fastighetsägaren innan 
dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har en 
sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. fårbudet ska börja gälla från och med den l augusti 2017. Förbudet 
fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 h. 
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3. fastighetsägaren ska senast den1 augusti 2017 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmätetiet (Division Inskrivning) för anteciating 
i fastighetsregistrets insktivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
A v giften är för närvarande 950 la per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11,26 kap 9 § miljöbalken (1998 :808), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
201 1-06-13 KF§ 79 med revideringar 201 1-11-07 KF § 121, 
2012-1 1-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF § 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
Av kunskapskravet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighet~principen) 
Slcador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett marlc- eller vattenområde 
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ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttjärnfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakte1ier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är placerad i område där Bygg- och miljönämnden bedömt att 
enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. Det betyder att 
avloppsanläggningen ska ldara: 
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• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att kunna nå god 
ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av nä1ingsämnen 
begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och-il' önämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastighete trider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man 
har en skyldig et att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare innehåller 
närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen 
att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en Iisk får människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
fårbudet bölja gälla först från och denl augusti 2017. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan förbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har fårenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enl igt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) hävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansölmingshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kornmuns hemsida http://www.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
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Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
av loppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor laing utfonnningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom onu·ådet. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer information om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med att 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in btunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbtunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid för grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert förslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En förteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en A v loppspolicy för små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningshav som ställs vid 
etableting av nya bostadshus i områden, som salmar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 
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De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www .avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Katta 

Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken teknik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

med 
överldagandehänvisning samt mottagnmgs 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 19 
maj 2015. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av forst en enkammarbrunn och sedan en 
tvåkammarbrunn. I enkammarbrunnen står utloppsledningen under vatten 
och i tvåkammarbrunnen har mellanväggen börjat vittra sönder. Därefter 
leds vattnet till en fårdelningsbrunn med två utlopp via dräneringsrör på 
dtygt 4 m vardera som mynnar mot vägdiket strax intill. Ytterligare 
anordningar (luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Anläggningen har tillstånd från 1984. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i fmm av en trekammarbrunn en eftetfåljande rening 
i form av en infiltrationsbädd. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i inspektionsrappmt daterad den 21 maj 
2015 att bygg- och miljönämnden föreslå~ om fårbud mot 
utsläpp av avloppsvatten fi·ån fastigheten- på 
nämndsammanträdet den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut har 
fastighetsägarna getts möjlighet att komma med synpunkter senast den 4 
JUlll. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Kommunicering daterad 2015-05-2 1 

- Tjänstesluivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
till fastigheten 

att släppa ut orenat a från den bristfälliga 
tJtJ'" U11UF>I'S11. ngen om inte fastighetsägaren innan dess genom en 

utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan utformning 
och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås . 

2. fårbudet ska bö1ja gälla från och med den l augusti 2017 och 
fårenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.433 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-1 6 

BMN § 11 1 BMN 2015/41 ECOS 2013-000170 

JUSTERARE 

3. fastighetsägmua ska senast den l augusti 2017 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
<hift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inslaivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
Avgiften är får närvarande 950 h per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § punl<t 11, 26kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fOrordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
201 1-06-1 3 KF § 79 med revideringar 2011-11-07 KF § 121 , 
2012-11-12 KF§ 125 och 201 4-1 2-1 5 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenl1et får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar i1tfåras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 
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13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar eftetfoljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att får recipienten 
gäller normal skyddsnivå motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnt::n (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70 % reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
mätmiskor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa Ia·av på att 
fastighetsägmua tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönäm11den, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

anser att den avloppsrening som nu finns på 
mot gällande lagstiftning. betta eftersom 

man har en rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och baktelier. Bygg- och miljönämnden gör därfor 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 
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Mot bakgrund av ovanstående ska förbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
förbudet bölja gälla först från och den l augusti 2017. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan förbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har fOrenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 §förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) hävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden för att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar för en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kling utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanlägg ni ng? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för er fastighet. Mer infotmation om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återflnner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bölja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in bnnmarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
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vattenbrunnen. Kontakta gäma "ortens" grävare för att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snatt ni bestämt er för att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgropama grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert förslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas för arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy får små 
avloppsanläggningar. Av policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salenar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fäs på webbplatsen: 
www .avloppsguiden.se. 

Altemativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möj lighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbesla·ivning inflltration/markbädd 
Karta 

Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp- vilken teknik passar för dig (www.avloppsguiden.se) 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens ajjlfllivo sanlä ·n g den 4 
september 2012. Närvarande vid inspektion var 
Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. 1 

avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkorn att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en tvåkarnrnarbrunn/trekarnmarbrunn och 
efterföljande rening i form av en dränkt infiltrationsbädd. I både 
fårdelningsbrunnen och de avslutande luftningsrören stod det stillastående 
vatten. 

Anläggningen har tillstånd från 1993. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i form av en trekarnrnarbrwm och en efterföljande 
rening i form av en infilh·ationsbädd. 

Fastighetsägama har unclenättats i inspektionsrapport daterad 2012-09-10 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Diskussioner om ett nytt avlopp har pågått och en provgrop grävdes den 15 
november 2015. Efter detta datum skulle en ansökan om nytt avlopp 
inkomrna men någon sådan har fmifarande inte kornmit in. 

Några åtgärder har inte gjmis trots att skälig tid har getts for att anordna en 
tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad den 21 aplil 2015 att 
Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten- den 16 juni. Innan nämnden 
fattar sitt beslut har möjligheter getts att komrna in med synpunkter senast 
den 30 maj. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrappoti daterad 2012-09-1 O 

- Tjänsteslaivelse daterad 2015-06-16 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
släppa ut orenat 

avloppsvatten från den bristfälliga a såvida inte 
fastighetsägaren innan dess genom en utredning kan visa att 
avloppsanordningen har en sådan utformning och funktion att 
nmmal skyddsnivå kan uppnås. 

2. forbudet ska bölja gälla från och med den l augusti 2016. Förbudet 
forenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person. 

3. fastighetsägarna ska senast den l augusti 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
Avgiften är för närvarande 950 lu per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revidetingar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet får hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 
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16 kap 2 § mi(jöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foreskrifter får forenas med villkor. 

26 kap. 9 § mi(jöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela foreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska foljas. 

26 kap. 14 § mi(jöbalken 
Beslut om forelägganden eller forbud tär forenas med vite. 

26 kap. 26 § mi(jöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämrna att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

J 3 §förordning om mi(jöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönärnnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen inte fungerar eftersom 
den efterfciljande infiltrationsbädden har tätnat. A v loppsanläggningen 
uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. 
A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. Orenat avloppsvatten innehåller 
bakte1ier och näringsämnen bestående av kväve och fosfor som bidrar till 
fororening av grundvatten. A v loppsvattnet medverkar till övergödning och 
är en olägenhet for människors hälsa och miljön. 

I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att for recipienten 
gäller normal skyddsnivå motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fororening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Denna bedömning gör Bygg- och miljönämnden pga. recipienten for 
avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska statusen är satt till 
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måttlig. För att kunna nå god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste 
utsläpp av näringsämnen begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägarna tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, rar anses vara skälig i forhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

anser att den avloppsrening som nu finns på 
mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 

man har en att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfOr 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mol all släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
forbudet bölja gälla forst från och den l augusti 2016. 

Information 
Detta beslut har fårenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) lcrävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas . Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:/lwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor la1ng utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utfmma och atllägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggn ing ska bestå av slamavskiljare 
(forbehandling) och minst ett efterfolj ande reningssteg. Detta utgörs oftast 
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av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni tmdersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med att 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av 100m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid får grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert fårslag till VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www .avlopps guiden. se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeslaivning infiltration/markbädd 
Katta 

Entreprenörslista 
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BMN § 113 BMN 2015/41 ECOS 2015-000189 

JUSTERARE 

utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastigh~gning den 20 
maj 2015. Närvarandevid inspektion var......_ 
A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i fmm av två stycken tvåkammarbrunnar. Efter 
slamavskiljaren leds spillvattnet till stenkista utan någon ytterligare rening. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse den 22 maj att Bygg- och 
miljönämnden fareslås fatta beslut om forbud mot utsläpp av avloppsvatten 
från fastigheten- den 16 juni. Innan nämnden fattar sitt beslut har 
möjlighet getts att komma in med skriftliga synpunkter senast den 4 juni. 

Några synpunkter har inte inlwmmit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2015-05-22 

- Tjänsteslaivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . förbj ägare till 
fasti att släppa ut orenat avloppsvatten från den 
bristfälliga a såvida inte fastighetsägaren innan 
dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har en 
sådan utformning och funktion att normal skyddsnivå kan uppnås. 

2. förbudet ska bötja gälla från och med den 31 december 2019 och 
förenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den 31 december 2019 underrätta Bygg
och miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har 
tagits ur drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
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JUSTERARE 

avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteclming 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§ samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revidetingar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-1 5 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v kunskapskravet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens att och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga fårsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas såsnatt det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfåra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedtiver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn för att ändamålet ska kmma 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för mätmiskors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare :tar inte anses vara mimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 
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9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller förbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller baktelier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Fastigheten är placerad i område där Bygg- och miljönämnden bedömt att 
enskilda avlopp ska uppnå funktionskrav for normal skyddsnivå 
motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) eller motsvarande 
en halt på högst 30 mg/l på utgående vatten. 

• 70% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvarande en halt på 
högst 3 mg/l på utgående vatten. 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fororening av dr dricksvatten, gnmdvatten eller badvatten. 
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JUSTERARE 

Den ekologiska statusen i Mälaren är satt till "måttlig". För att kunna nå 
god ekologisk status i Mälaren innan 2021 måste utsläpp av näringsämnen 
begränsas. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden får att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, rar anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

Bygg- och ~n anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastighete~strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 
man har en skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. Avloppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfår 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk får 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgtund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att tillräckligt utrymme ska fårbudet 
bölja gälla forst från och den 31 december 2019. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har fårenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då någt·a åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se tmder Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
avloppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utfonnningen av 
en avloppsanläggning. 
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JUSTERARE 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforn1a och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bö.rja sedan med att 
mäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid for grävning 
av prov gropar. Så snati ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnumrner. Det är bra om jag har möj lighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till V A-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fotieckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salmar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat las på webbplatsen: 
www .avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att orohändetia avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
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förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 25 
april 2013. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn och efterfdljande rening i form 
av en infiltrationsbädd. Vattennivån i fOrdelningsbrunnen och i 
luftningsrören var hög och hela infiltrationsbädden stod i vatten. 

Anläggningen har tillstånd från 1997. Enligt tillståndet ska anläggningen 
bestå av slamavskiljare i form av en trekammarbnmn och en efterföljande 
rening i form av en infiltrationsbädd. 

Fastighetsägaren har underrättats i inspektionsrapport daterad 2013-04-26 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

Fastighetsägaren har i skrivelse den 6 oktober 2014 begärd förlängd 
åtgärdstid fram till och med den l juni 2015. Anledningen till begäran är 

- far som bor på fastigheten har blivit sjuk. 

JUSTERARE 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad den 20 april 2015 att 
Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten- den 5 maj. Innan nämnden fattar 
sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att komma med synpunlder 
senast den 29 maj . 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport daterad 2013-04-26 
- Tjänsteslaivelse daterad 2015-06-1 6 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
ut svatten från den bristfålliga 

avloppsanläggningen såvida inte fastighetsägaren innan dess genom 
en utredning kan visa att avloppsanordningen har en sådan 
utformning och funl<tion att hög skyddsnivå kan uppnås. 
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JUSTERARE 

2. forbudet ska börja gälla från och med den l augusti 2016 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den l augusti 2016 underrätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar fOr handläggning av ärendet. 
Avgiften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11,26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Konununfullmäktige 
2011-06-1 3 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkonuner. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fdreläggande eller forbud får 
att bestämmelser i miljöballcen, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska fdljas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om forelägganden eller fårbud får fårenas med vite. 
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26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningens efterföljande 
reningssteg inte fungerar eftersom den stod under vatten vid inspektionen. 
A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av 
avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. Orenat 
avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av kväve 
och fosfor som bidrar till fårorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

Eftersom recipienten får avloppsvattnet är ett område med många enskilda 
vattenbrunnar och tunnajordlager gör Bygg- och miljönämnden 
bedömningen att avloppsanläggningen ska klara funktionskrav får hög 
skyddsnivå får hälsoskydd motsvarande: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 90 % reduktion av fosfor (tot-P) 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Bygg- och ~en anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastighete~strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom man 
har en skyldighet att rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. 
Bygg- och miljönämnden gör därfår bedömningen att nuvarande utsläpp av 
avloppsvatten innebär en risk får människors hälsa och miljön eftersom 
utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Mot bakgrund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
förbudet börja gälla först från och den l augusti 2016. 
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JUSTERARE 

Information 

Detta beslut har forenats med ett vite till ett värde av 80 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall då några åtgärder inte 
gjorts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansölmingshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
av loppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanläqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(forbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markforhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hm du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, bö1ja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänk igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snart ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastighetennär provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ert forslag till VA-lösning. 
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JUSTERARE 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat :fas på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg får steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp - vilken telmik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 
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mot utsläpp av avloppsvatten, 

Ärende 

Fastighetens avloppsanläggning utreddes i samband med inspektion av en 
provgrop gjord den 13 augusti 2012. Närvarande vid inspektion var-

- Avloppsanläggningen betjänar en en petmanentbostad och en 
gäststuga. Till avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett 
samt bad-, disk och tvätt. 

JUSTERARE 

Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av slamavskiljare 
i form av två stycken enkammarbrunnar. Ytterligare anordningar 
(fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg salmas. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vårt arkiv. 

I samband med inspektionen av provgropen skulle sedan en ansökan om att 
ta göra ett nytt avlopp lämnas in. 

Fastighetsägaren har inte kommit in med någon ansökan om att få göra en 
ny avloppsanläggning och har därmed inte vidtagit några åtgärder trots att 
skälig tid har getts för att anordna en tillfredsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad 2015-05-25 att Bygg-
och miljönämnden föreslås mot utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten den 16 juni. Iru1an nämnden 
fattar sitt beslut har möjlighet getts att in med synpunkter senast den 
10 juni. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

skrivelse om kOirununicering daterad 2015-05-25 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till 
ut orenat avloppsvatten från 

,.,~~ .... ~.,.,,.,. ingen såvida inte fastighetsägaren 
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innan dess genom en utredning kan visa att avloppsanordningen har 
en sådan utformning och funktion att hög skyddsnivå kan uppnås. 

2. forbudet ska börja gälla från och med den l augusti 2016 och 
forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. fastighetsägaren ska senast den l augusti 2016 unclenätta Bygg- och 
miljönämnden skriftligen om på vilket sätt anläggningen har tagits ur 
drift. 

4. ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) måste lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden innan några åtgärder görs. I 
ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder 
vidtas. 

5. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

6. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9lcap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfu llmäktige 
2011-06-1 3 KF§ 79 med revideringar 2011 -1 1-07 KF§ 121, 
2012-11-1 2 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v kunskapshavet foljer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
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bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for att vidta forsiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincip en) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn for att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare fär inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått järnfort med kostnadema for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet for hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utforas. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela foreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om forelägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överldagas. 

J 3 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoslrydd 
Det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljö nämnden. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterfoljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller baktelier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 
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Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avlopp ska inte utsläpp 
från enskilda avlopp medfora en ökad risk for smitta eller olägenhet, till 
exempel genom att människor och djur exponeras for vattnet utan att det 
renats tillräckligt från smittämnen. Eftersom recipienten for avloppsvattnet 
är ett område med många enskilda vattenbrunnar gör Bygg- och 
miljönämnden bedömningen att avloppsanläggningen ska klara hög 
skyddsnivå får hälsoskydd. avloppsanordningen ska uppnå funktionshav 
får hög skyddsnivå på minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) 

• utsläpp av avloppsvattnet inte ska medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, tex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dr dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Bygg- och miljönämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren tar tilllämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta 
utsläppet av avloppsvattnet. Kostnaden for att göra skyddsåtgärder, genom 
avledning till en anläggning som kan godkännas av Bygg- och 
miljönämnden, får anses vara skälig i fårhållande till den miljönytta 
åtgärden innebär. 

att den avloppsrening som nu finns på 
strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom 

man har en rena sitt avloppsvatten innan det släpps ut i 
miljön. A v loppsvatten som endast genomgått rening i en slamavskiljare 
i1mehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden gör därfor 
bedömningen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for 
människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad 
övergödning. 

Mot bakgtund av ovanstående ska fårbud meddelas mot att släppa ut 
avloppsvattnet på sätt som nu sker. För att ge tillräckligt utrymme ska 
fårbudet bölja gälla forst från och den l augusti 2016. 

Information 
Tänk på att avloppsanläggningen ska vara klar innan fårbudet att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft datum. 

Detta beslut har fårenats med ett vite till ett värde av 80 000 la'. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning och endast i det fallet att inga åtgärder 
utförts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten. 
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För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1 998 :899) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo kommuns hemsida http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l 
Vatten och avlopp l Eget avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild 
a v loppsanläggning". 

Kontakta gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av 
en avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsan/äqqninq? 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare 
(fårbehandling) och minst ett efterfoljande reningssteg. Detta utgörs oftast 
av en infiltration eller markbädd men det finns även andra typer av lösning 
ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och forekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfinner du på 
Avloppsguidens hemsida: www.avloppsguiden.se, välj "Husägare" och 
sedan "Planera ditt avlopp". 

Läs igenom informationen på www.avloppsguiden.se, börja sedan med 
attmäta upp avstånden mellan p lanerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänlc igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bona eller gräva den egna 
vattenbnlill1en. Kontakta gärna "01i ens" grävare for att boka tid for grävning 
av prov gropar. Så snart ni bestämt er får att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi ti llsammans på plats 
diskutera eti forslag ti ll VA-lösning. 

Den som inte har kunskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. A v policyn framgår vilka reningskrav som ställs vid 
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etablering av nya bostadshus i områden, som saknar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning for vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 

Planera ditt avlopp steg for steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsheskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 

Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler fOr dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

med 
överklagandehänvismng samt mottagnmgs 
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JUSTERARE 

sanktionsavgift för att ta byggnad i bruk utan 
slutbesked, Idrottsvägen 5 

Sammanfattning 
Ärendet avser ombyggnad av tak och fasad på Västerängsskolan. 

Bygglov beviljades 2012-11-06 for ny takkonstruktion och 2013-08-27 for 
fasadändring. Under telmiskt samråd for båda åtgärderna kom vi fram till att 
en ny brandskyddsdokumentation, brandintyg och obligatorisk 
ventilationskontroll skulle upprättas. startbesked lämnades 2013-09-03 med 
villkor att handlingarna skulle lämnas över vid ett slutsamråd på fastigheten 
innan lokalerna fick tas i bruk. Under byggtiden skulle 16 lokaler användas i 
tillfålliga paviljonger. Det tidsbegränsade bygglovet for paviljongerna gäller 
fram till 2015-07-0 l. 

Vid slutsamrådet på plats 2015-04-15 konstaterades det att de tillfålliga 
paviljongerna var utrymda och under avetablering. Eleverna hade flyttats 
tillbaks till skolans lokaler som därmed tagits i bruk. Kontrollansvarige for 
projektet var ovetandes om att villkoren i startbeskedet inte hade foljts. Han 
hade inte heller informerats av byggherren att man ville ta lokalerna i bruk 
tidigare än vad som villkorats i stattbeskedet 

Under slutsmm·ådet gjorde vi en tillsynsrunda for att se hur byggnationen 
slutforts . 

Uppenbara brister i brandskyddet noterades. Flera skyltar får 
utrynmingsvägar saknades. Uppdaterad utrymningsplan saknades. Två 
utrymningsdörrar var blockerade av byggnadsställningar. Vid det tillfållet 
var inte heller den obligatoriska ventilationskontrollen godkänd. Kraven for 
att ta bygganden i bruk bedömdes inte vara uppfyllda. 

I skrivande stund har kontrollansvarige ännu inte kunnat verifiera 
kontrollplanen eller skriva ett utlåtande då han inte har haft tillgång till alla 
handlingar som krävts. 

Kommunicering 

Fastighetsenheten har delgivits tjänsteskrivelsen men har inte något att 
ennra. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsprotokoll RDT J 
Protokoll från slutsamrådet 
stattbesked for B20 13-000206 
startbesked for B20 12-000311 
Tidsbegränsat lov paviljonger 
T j ä n s te skrivelse 

2015-04-24 
2015-04-15 
2013-09-04 
2013-09-03 
2013-05-07 
2015-06-08 
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JUSTERARE 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Sanktionsavgift tas ut för ta en byggnad i bmk utan slutbesked. 
2. A v giften fastställs till 24 4 7 5 kronor (i enlighet med plan- och 

byggförordningens 9 kap.). Fakturan skickas separat. 

Motivering 

Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har beviljats kan 
byggsanktionsavgift komma att tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Information 
Innan byggnaden får tas i bmk måste slutbesked ha meddelats enligt l O 
kap. 4 § PBL 

Sökande/bygghenen ansvarar för att den kontrollansvarige har tillgång 
till nödvändiga handlingar för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Bilagor 
Se beslutsunderlag 

Hur man överldagar 

Beslutsexpediering 
Beslutet delges fastighetsenheten 
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Sista 4:5, bygglov för mobiltelemast 

Ärendet 
Ärendet avser bygglov for uppforande av en 60 meter hög stagad radio- och 
telemast samt två stycken tillhörande teknikbodar. De antenner som ska sitta 
på masten har stått på den gamla silon vid Kalmarsand, denna kommer att 
livas snart därfor behövs en ny plats for att montera upp dessa antenner och 
undvika en "skugga" i mobilnätet 

Den valda platsen ska anläggas på Prästberget på en sockelnivå som ligger 

på +20 meter. Positionen enligt RT 90 system blir X:6605302 och 

Y:l599015. Refererad till närliggande miljö blir positionen cirka140meter 

nordost tågspåret, 180meter till väst om Lillsjöns sydligaste spets, 80meter 

från högspänningsledningar samt230meter från närmaste bostadsområde. 

Området som behövs for masten med fOranklingsanordningar samt 

tillhörande bodar blir cirka 40 meter i diameter. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område och sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten omfattas av Håbo kommuns fordjupade 
översiktsplan for Bålsta tätort men där omnämns ingen särskild 
markanvändning fOr området. 

Området kring Lillsjön har höga naturvärden samt forekomst av 
kulturhistoriska lämningar. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfålle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Ärendet utannonserades i lokaltidningar 
den 23 oktober 2014. Sökanden, Huawei Technologies Sweden AB, har 
bland annat anmält åtgärden tilllänsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, 
skickat flyghinderremiss tillluftfartsverket samt sökt tillstånd till 
markingrepp inom fornlämningsområdet 

Remisser 
Naturskyddsforening i Håbo har i ett yttrande inkommit till 
byggavdelningen den 2014-11-14 lämnat synpunkter över uppforandet av en 
mast med tillhörande tek.nikbodar. Natmskyddsforeningen anser att trots att 
telemasten kommer att göra samhällsnytta ska man undvika exploatering i 
omedelbar närhet av onu·åden med höga natur- och kulturvärden, se bilaga. 

Transportstyrelsen har i yttrande inkommit till byggavdelningen den 2014-
11 -27 och anfor att avståndet mellan spårmitt på den befintliga järnvägspår 
och en mast ska vara minst mastens totalhöjd plus l O meter. I det här fallet 
är den totala höjd av masten plus 10 meter, 70 meter och eftersom avståndet 
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mellan spårmitt på den befintliga järnvägspår och den planerade masten är 
cirka l 00 meter, utgör denna inte någon fara for spårtrafiken. 

EON har i ett yttrande inkommit till byggavdelningen den 2014-09-17 
godkänt den foreslagna placeringen av masten enligt redovisade 
koordinater. De meddelar också att den foreslagna placeringen är ett avsteg 
ifrån gällande liktlinjer om avstånd till kraftledningar. 

Enligt flyghinderanalys från Luftfartsverket inkommit till byggavdelningen 
den 2014-I 1-18 har Luftfartsverket som är sakägaren av CNS-utmstning 
(Commm1ication, Navigation, Surveillance) inget att invända mot planerad 
etablering, se bilaga. 

Länsstyrelsen har gett tillstånd for markingrepp inom fornlämningsområdet 
enligt kultur- och rniljölagen, KML 2 kap. 12 §, dnr. 431-7456-14, från 
2015-04-23 inkommit till byggavdelningen den 2015-05-06, se bilaga. 

En1igt beslut från Länsstyrelsen dnr. 525-2247-15, från 2015-05-05 
inkommit till byggavdelningen den 2015-05-11, har länsstyrelsen inga 
invändningar mot uppforandet av en 60 meter hög stagad mast om det sker 
en1igt anmälan, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (20 l 0:900), 
P BL. 

2. A v giften for bygglovet är 22 092 leronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura for bygglovsavgiften skickas separat. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig 
.-.-.. -.-u.., forslag: 

Den kontrollansvarige är cettifierad med behörighet K enligt l O kap. 9 § 
plan- och bygglagen (20 l 0:900), P BL. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
situationsplan med koordinatangivelse 
Elevationsritning mast samt fasadritning bod 

EXPEDIERAD 
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Skäl till beslut 
Den föreslagna placeringen av byggnadsåtgärden på naturområde utanför 
detaljplan bedöms ha en viss påverkan på landskapsbilden vid Lillsjön. 
Telemasten med sin totala höjd på 60 meter kommer att påverka 
landskapsbilden genom att den syns ovanför trädtopparna. 

Byggavdelningen bedömer dock att telemasten inte utgör någon betydande 
olägenhet för den laingliggande naturen vid Lillsjön eftersom platsen ligger 
mer än 150meter bort, på en glänta i skogen intill en befintlig väg i ett 
område utan höga naturvärden. 

Byggavdelningen bedömer att byggnadsåtgärden främjar ett allmännyttigt 
ändamål och att risken som ett avbrott och/eller störningar i den mobilanätet 
medför högre och allvarligare konsekvenser för samhället när det inte går att 
säkerställa att samhällsviktiga tjänster kan bibehållas. 

I den fördjupade översiktplanen föreslås området kring Lillsjön som ett 
verksamhetsområde för sin närhet till E18. Häradsallmänningen som 
området heter är enligt den fördjupade översiktsplanen ett område för 
framtida företagsexpansion. Dock står bl. a. att inom området finns skogar 
av socialt värde och naturvärden vid Lillsjön och att dagvattnet ska 
omhändertas för att en framtid exploatering av området inte ska få 
konsekvenser i form att sämre vattenkvalitet i Lillsjön och Kalmarviken. 
Vidare står det också att vid exploateling ska man ta stor hänsyn till 
fornlämningar i området. Länsstyrelsen har redan gett sitt tillstånd för 
markingrepp inom fornlämningsområdet enligt kultmmiljölagen, KML 2 
kap. 12 §. 

Åtgärden bedöms lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur
och kulturvärden på platsen enligt 2 kap. 6, 9 §§ samt uppfyller la-aven i 8 
kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§i PBL (2010:900). 

Upplysningar 

• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
stmtbesked enligt l O kap. 3 § P BL. 

• Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § PBL. 

• Om den lovgivna åtgärden tas i bruk utan slutbesked har beviljats kan 
byggsanktionsavgift komma att tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. 

• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som 
lovet avser inte har på bötjats inom två år och avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet vann laga haft. 

• Enligt l O kap. 25 § PBL upphör ett stattbesked får lovpliktig åtgärd att 
gälla den dag beslutet om lov upphör att gälla. 
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• sökande/byggherren ansvarar for att den kontrollansvarige har tillgång 
till nödvändiga handlingar for att kunna utfara sitt uppdrag. 

• I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet krävs. 

• sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden for överklagande är 
tre veckor fi·ån och med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med byggavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Bilagor 
l. Handlingar som ingår i beslutet 
2 . Remisser och yttranden 
3. Hur man överklagar 

Sändlista 
Beslutet delges till 
3G Infrastructure Services AB, Box 5028, 12 107 Johanneshov, expedieras 
med mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Meddelande om beslutet per brev delges till 
Plan- och utvecklingsavdelni~~· 
E. ON Elnät Sverige AB, Att. ~anal vägen 18, Box 5054, 
194 05 Upplands Väsby 

Kopia av beslut till 
N . i Håbo, 

Box 803, 101 36 Stockholm 

Kungörelse 
Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 
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- bygglov i efterhand med sanktionsavgift för 
tillbyggnadavenbostadshus 

JUSTERARE 

Ärendet 
Ärendet avser bygglov med startbesked i efterhand for tillbyggnad av 
enbostadshus med inglasning av uterum. Ärenden påbörjades i september 
2014 som en ansökan om bygglov for tillbyggnadavenbostadshus utanfor 
detaljplanlagt område. Efter påbörjad granskningen av ärendet stoppades 
lovprocessen eftersom fastigheten såldes i december 20 14. I samband med 
en ny ansökan om bygglov for nybyggnad av garage från den nya 
fastighetsägaren gjordes ett platsbesök och uppdagades då att inglasningen 
av uterummet hade uppforts ändå. 

Vid en närmare granskning upptäckte bygg~nglasningen av 
uterummet hade uppforts tidigare än den av- (garnla 
fastighetsägare) inlämnade uppgifter i den ursprungliga ansökan om 
bygglov for samma åtgärd från september 2014. 

Efter de senaste uppdagade uppgifterna från tillsynsbesöket den 16mars 
2015 ändrades rubliceringen av ansökan till bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus med cirka 19 rn2

• 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfor planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse och områdesbestämmelser, den utökade lovplikten som 
områdesbestämmelser medfor gäller for hela Övergran och håller i princip 
samrna nivå som gäller inom detaljplanelagda områden och har for syfte att 
bevara helhetsinh·ycket. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda inte behöver underrättats om ansökan enligt 9 
kap. 25 § PBL. 

Kommuniceringen 
Förra ägaren av fastighete~har i brev inkommen till 
byggavdeln ingen 2015-05-20 har forklarat att han aldrig hade for avsikt att 
redovisa ansökningen om bygglov på fel sätt. Att han hela tiden trodde att 
det inte krävdes något bygglov for byggnationen och att han forst upptäckte 
detta när en bekant till honom som också ville bygga en likadan åtgärd kom 
fram och frågade om det var svårt att få bygglov för altanbygget 

Vidare fortsätter den forra fastighetsägaren att forklara att under 2014 
drabbades han av sjukdom vilket rnedforde att han fick sälja huset. Han 
poängterar att om han hade haft kunskapen om att det behövdes ansöka om 
bygglov i efterhand hade han gjort det. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

2. A v giften för bygglovet är 4 516 laonor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura for bygglovsavgiften skickas separat. 

3. Med stöd av Il kap. 51 § PBL samt 9 kap.7 § plan- och 
• • • • •• l l . (2011· 

• och 
(personnr solidariskt en byggsanktionsavgift om 
sammanlagt att åtgärden påbörjats utan stalibesked 
och fördelat på vardera med 11 546 kr. En faktura kommer att skickats 
ut separat. 

Telrnisld samråd och en konh·ollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
situationsplan 
Skiss 
T j änsteslai velse 

Skäl till beslut 

2014-09-19 
2014-09-19 
2015-06-1 6 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska Bygg- och miljönämnden pröva 
förutsättniogama for lovet och behovet av att ing~ipa eller besluta om en 
påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i PBL m.m. 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon 
bryter mot en bestämmelse i 8-1 O kap PBL. A v giftens storlek fi:amgår av 9 
kap. PBF. Enligt Il kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även 
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggavdelningen konstaterar att en lovpliktig åtgärd (inglasning av uterum) 
har utförts på fastighete~utan bygglov och startbesked. 

Då åtgärden trots överträdelsen bedöms som lämplig med hänsyn till stads
och landskapsbild och uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens 
lämplighet) samt 8 kap. PBL kan ett bygglov beviljas i efterhand med stöd 
av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, PBL. 

Upplysningar 
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt l O 

kap. 4 § PBL 
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• Enligt l O kap. 25 § PBL upphör ett startbesked får lovpliktig åtgärd att 
gälla den dag beslutet om lov upphör att gälla. 

• I detta ärende krävs lägeskontrolL Behörighet krävs. 

• Sökande/bygghen·en uppmärksammas på att tiden får överklagande är 
tre veckor från och med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med byggavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Bilagor 
l. Handlingar som ingår i beslutet 
2. Hur man överklagar 

Sändlista 

~ 
- oc- expedierasmed 
mottagningsbevis och överklagandehänvisning 

Kungörelse 
Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 
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BMN § 119 BMN 

Bålsta 3:370, beslut om delegation till ordförande för bygglov 
för mobilmast 

Ärendet 
Ansökan gäller bygglov får uppfårande av en mobilmast i Västerskogs 
indushiområde. För alla ansökningar om master är det viktigt att närboende 
:far tid på sig att ta till sig information och möjlighet att lätnna synpunkter 
under rimlig tid. I detta fall berörs framfår allt de boende utmed 
Skörbyledens östra del. Ärendet har tyvärr dragit ut på tiden på gmnd av 
remissforfaranden och det finns risk får att handläggningstiden blir onödigt 
lång över sommarperioden innan nästa nämnd. En delegation till 
ordfåranden skulle kunna fOrkorta ärendets totala handläggningstid 
betydligt. 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till ordfåranden att besluta 
om bygglov i ärendet efter gängse handläggning och att tjänsteskrivelse 
upprättats. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 215-06-05 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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BMN § 120 BMN 2015/19 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschefen informerade om riktlinjerna for ärendehantering. 
Förvaltningen kommer att ha nya mallar for tjänsteskrivelser. 

Tf bygglovchef informerade om SMÅA:s Etapp II i Frösunda vik. 
SMÅA har lämnat in ansökan for etappens 25 nya småhus. Totalt 
kommer det att bli tre etapper. 

Förvaltningschefen infotmerade om åtalsanmälan mot Bålsta 
avloppsreningsverk. Anmälan gjordes då utsläppet av fosfor var for 
högt. Det kommer inte att inledas någon förundersökning då utsläppet 
skett vid ett enstaka tillfälle enligt åklagarmyndigheten. 

Tf bygglovchef informerade om 
dispens for en ligghall for hästar i en prövar 
ärendet och har begärt in komplettering. Det kan eventuellt bli så att 
ligghallen anses vara en ekonomibyggnad och då behövs inte dispens 
från strandskydd. 
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föreläggande om åtgärder av bristande 
avloppsanläggning på fastigheten, 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat avloppsanläggningen som tillhör 
s koklostermacken den 20 november 2012. Vid inspektionen konstaterades 
att avloppsvattnet passerar genom två stora brunnar samt en slamavskiljare 
utfmmad som en trekammarbrunn på baksidan av byggnaden. Enligt en 
gammal utredning gjord 1985-06-27 ska vattnet sedan ledas vidare en 
dagvattenledning via täckdiken ner mot Mälaren. Ytterligare anordningar 
(fårdelningsbnmn, luftningsrör, inspektionsbrunn etc) som tyder på ett 
efterfölj ande reningssteg salmas. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

På skoklostermacken bedrivs cafe- och restaurangverksamhet 
Dricksvattenforsöljningen sker genom Skokloster Wärdshus. A vs tåndet 
mellan vattenbnmn och avloppsanläggningen är mer än 50 m. 

har underrättats i inspektionsrapport den 26 november 
2012 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några vidgärder har inte gjorts trots att skälig tid har getts for att anordna en 
tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i skrivelse daterad den 6 mars 2015 att 
Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut den 7 april om föreläggande 
om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. Innan nämnden fattar 
sitt beslut har möjlighet getts att lemruna in med synpunkter på forslaget 

Inga synpunker har lämnats in. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrappoti daterad 201 2-11-26 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Berit Skiöld (FP) 
tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . ägare till 
fårbättra fastighetens befintliga 

avi lera en ny avloppsanläggning så att 
funktionskrav får hög skyddsnivå uppnås. 

2. föreläggandet ska fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

3. åtgärderna ska vara vidtagna senast den l apiil2016. Innan 
åtgärderna vidtas måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om 
ändring) inges till miljökontoret I ansökan/anmälan ska ingå en 
projektering som visar hur avloppsfrågan ska lösas. När beslut har 
meddelats kan åtgärder vidtas. 

4. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

5. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar får handläggning av ärendet. 
Avgiften är får närvarande 950 kr per timme. 

Lag stöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

2 kap 2-3 §§samt 9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § 
punkt 11, 26 kap 9 § miljöbalken (1998 :808), 
12-13 § fårordningen (1998: 899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF § 79 med revideringar 2011-1 1-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v lamskapskravet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning får att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försildighetsprincipen) 
Sl<ador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga fårsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
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verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn för att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnadema for 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela foreläggande eller förbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska följas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller forbud får förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Bedömning 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller dänned inte miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas . 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. Avloppsvattnet 
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medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Vid inspektionen konstaterades att avloppsanordningen enbart består av 
slamavskiljare med utlopp i dagvattenledning som leder ut i Mälaren. 

Vid utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag kan dessa orsaka 
övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten som sker till marken leder till fororening av 
grundvattnet och risk for fororening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utforas med hög skyddsnivå och 
avloppsanordningen ska uppnå minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) 

• utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fOrorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

Skälet till detta är att byggnaden ligger inom område klassat som 
strandsskyddsområde, dvs300m från strandlinjen. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen tillhörande 
skoklostermacken inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om foreläggande att åtgärda 
avloppet senast l april 2016. 

Bygg- och miljönämnden har då också gjmi en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i forhållande till nyttan. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998 :899) hävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning inrättas. Ansökningshandlingar for en 
sådan anläggning finns att hämta på Håbo kommuns hemsida 
http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l Vatten och avlopp l Eget 
avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild avloppsanläggning". 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 
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Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tanl( till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbeshivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 

Enskilt avlopp - vilken teknik passar för dig (www.avloppsguiden.se) 

:- -........ . 

~om 
- Skokloster Gods, Fristavägen 10,746 96 SKOKLOSTER 
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Ärende 

föreläggande om 
ning på fastigheten 

. . . ~ . . de 

en har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten 
den 10 april 2012. Vid inspektionen konstaterades att 

toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten leds till forst en rensbtunn och 
sedan en slamavskiljare. Brunnens övre del var täckt med en formultnad 
slamkaka så därfor gick det inte att göra någon bedömning av brunnens 
utformning eller i vilken skick den var i. Rtmt brunnen stod det vatten med 
en tydlig avloppsdoft Några ytterligare anordningar (fordelningsbrunn, 
luftningsrör, inspektionsbrunn etc) som tyder på att det finns ett 
efterföljande reningssteg i marken saknas. Någon rening av avloppsvattnet 
sker inte och därmed uppfylls inte miljöbalkens krav på tillfredställande 
ren mg. 

Fastigheten används som petmanentbostad av tre personer. 
Dricksvattenförsörjningen sker genom borrad brunn. Avståndet mellan 
vattenbtunn och avloppsanläggningen är mindre än 50 m. 

Fastighetsägarna har underrättats i inspektionsrapport den 23 april 2012 om 
att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 
Några åtgärder har inte gjorts trots att skälig tid har getts for att anordna en 
tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har skriftligen informerat i skrivelse daterad den 5 mars 
2015 att Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut den 7 april 2015 om 
föreläggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. Innan 
nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att komma in 
med synpunkter på förslaget. 

Inga synpunkter har lämnats in. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-04-23 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16-

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
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en ny avloppsanläggning så att funktionskrav för normal skyddsnivå 
uppnås. 

2. föreläggandet ska förenas med ett vitesbelopp 40 000 lcr per person. 

3. åtgärderna ska vara vidtagna senast den l april 2016. Innan 
åtgärderna vidtas måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om 
ändring) inges till miljökontoret I ansökan/anmälan ska ingå en 
projekte1ing som visar hur avloppsfrågan ska lösas. När beslut har 
meddelats kan åtgärder vidtas. 

4. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) för anteckning 
i fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

5. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
Avgiften är för närvarande 950 kr per timme. 

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 , 26 kap 9 § 
miljöbalken ( 1 99~UW~), 
12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 201 1-11-07 KF§ 121, 
20 12- 11 -12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
A v kunskapskravet följer att alla som bedliver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
milj ön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 
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2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn för att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsawägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
A v loppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller förbud !ar förenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Det laävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befintlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Bedömning 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
laav på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 
Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen bestående av 
kväve och fosfor som bidrar till förorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Vid inspektionen konstaterades att slamavskiljaren inte fungerade utan att 
avloppsvattnet antingen pumpats ut på utsidan eller att slamavskiljaren inte 
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är tät och läcker ut avloppsvatten. Efterföljande reningssteg saknas helt. 

Vid utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag kan dessa orsaka 
övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten som sker till marken leder till fOrorening av 
gtundvattnet och risk for fororening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå som innebär 
att avloppsanordningen ska uppnå minst: 

• 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7) 

• 70 % reduktion av fosfor (tot-P) 

• utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad 
tisk får smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan 
exponeras får det, exempelvis genom fårorening av dticksvatten, 
grundvatten eller badvatten. 

~nämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
- inte uppfyller de laav som ställs i miljöbalken. Av den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att åtgärda 
avloppet senast 2016-04-01. 

JUSTERARE 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i fårhållande till nyttan. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) laävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning iruättas. Ansökningshandlingar får en 
sådan anläggning finns att hämta på Håbo kommuns hemsida 
http:llwww.habo.se under Bygga, bo och miljö l Vatten och avlopp l Eget 
avlopp l Blanketter och välj "Ansökan om enskild avloppsanläggning". 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat ras på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggnaden kan 
vara rening i exempelvis en infiltration eller en markbädd. Andra lösningar 
kan vara att separera bad-, disk- och tvättvatten från toalettavloppsvatten 
och gör två avloppslösningar med sluten tank till toalettavloppsvattnet Det 
fitms även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 
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Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar. 
Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 

Ansökan om enskild avloppsanläggning 

Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 

Karta 
Entreprenörslista 

Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 

Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp- vilken teknik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

med överldagandehänvisning samt 
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