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Datum 

2015-04-07 

Kl. 18.30, Skoklostenummet, Kommunhuset, Bålsta 

N ils-Åke Mårheden, (M), ordförande 
Sven Ericert (S) 
Inger Wallin (S) 
Daniel Pettersson (C) 
Kristian Leinonen (SD), ej närvarande 

Stefan Wallin (MP) 
Berit Skiöld (FP), ej närvarande 
Kurt Hedman (S), tjänstgörande ersättare för Kristian Leinonen (SD), 

Anna-Karin Bergvall, fårvattningschef 
Klas Klasson, tf byggchef 
Maria Sandgren, nämndsela·eterare 

Nils-Åke Mårheden och Sven Erkert 

Kommunhuset, 2015-04-07 

§§ 33 - 34 

Sven Erkert 
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Datum 

2015-04-07 
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Bygg- och miljönämnden 

2015-04-07 

2015-04-07 
Dattun för 
a slags nedtagande 20 15-04-28 



~HÅBO W KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

§ 33 Yttrande över fårslag till tillägg till detaljplan 208 får fastigheten Bålsta 3:388 inom Norra 
Västerskogs industriområde 

§ 34 Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående överklagat ärende gällande cistern på 
fastigheten -

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

IM1 1 (~1 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 33 BMN 2015/33 

Yttrande över förslag till tillägg till detaljplan 208 för fastigheten 
Bålsta 3:388 inom Norra Västerskogs industriområde 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har fått rubricerad detaljplan på remiss under dess 
samrådstid. Det är en bebyggd fastighet som genom fareslaget tillägg ges 
möj lighet att anpassa byggnad och verksamhet till omgivande bebyggelse. 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har fi·ån kommunstyrelsen den 11 mars 2015 fått 
fårslag till tillägg till detaljplan får rubricerad fastighet får yttrande. 
Samrådet får detaljplanen pågår mellan den 11 mars och fram till den 25 
mars 2015 . Plan- och utvecklingsavdelningen är medveten om att nämndens 
yttrande kommer forst efter sammanträdet den 7 april. 

Den gällande detaljplanen, 208 får Norra Västerskogs industriområde, vann 
laga kraft 1989. Fastigheten Bålsta 3:388 har en areal på 1600 m2 och är 
bebyggd. 

Tillägget till detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av 
fastigheten i enlighet med angränsande bebyggelse söder om fastigheten. 
Därfår fareslås att avstyckning av Bålsta 3:388 i flera fastigheter ska kunna 
få. ske. Gällande planbestämmelse om att "Byggnad skall placeras minst 4,5 
m fi·ån tomtgräns" fareslås mot den bakgrunden att upphävas. 

Planfårslaget vidgar också tillåtet användningssätt så att även kontor blir 
tillåtet användningssätt utöver industri. Dessutom fareslås högsta 
byggnadshöjd bli lO mjämfårt med nu gällande 7 m. 

Synpunkter 
Bygg- och miljöfårvaltningen instämmer i planfårslagets slutsats att någon 
betydande påverkan på miljön inte kan anses fåreligga. 

Vidare ser fårvaltningen att föreslaget tillägg ger en rimlig anpassning till 
angränsande bebyggelse och fungerar väl i detma bebyggelsemiljö. Bygg
och rniljöfårvaltningens bedömning är att planfårslaget kan fareslås 
nämnden får tillstyrkan. 

Beslutsunderlag 
Planfårslaget (fåljebrevet bifogas där länk finns till samrådshandlingen) 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-27 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.227 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

201 5-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 33 BMN 201 5/33 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden instämmer i Bygg- och miljöförvaltningens 
bedömning gällande samrådsforslaget får tillägget till detaljplan 208 får 
fastigheten Bålsta 3:388 inom Norra Västerskogs industriområde. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.227 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/36 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen a 
ärende gällande cistern på fastigheten 

~ 
.....__har varit verksamhetsutövare for den före detta 
bensinstationen på fastighete~. Bensinstationen stängde 
verksamheten sonunaren 2011. Miljöavdelningen har sedan hösten 2010 fört 
dialog med verksamheten kring nedläggningen. Bland annat har krav ställts 
på att den nedgrävda cisternen och tillhörande rörledningar ska tas ur bruk i 
enlighet med naturvårdsverkets föreskrifter. Att ta cisternen och tillhörande 
rörledningar ur b111k i enlighet med fåreskri fterna innebär att den fårutom att 
tömmas ska rengöras samt att åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen 
kan fyllas. 

JUSTERARE 

har fi:amfort att hon inte anser att cisternen behöver 
rengöras då den är tömd. Miljöavdelningen har varit i kontakt med 
Ragnsells som har uppgett att det vanligtvis finns några hundra liter vätska 
levar i cisterner efter att de sugits tomma och inte är rengjorda. Vidare är 
bensin giftigt och det krävs endast en mycket liten mängd för att det ska 
märkas i vatten. Praxis är att cisterner tas ur bruk i samband med att 
miljöfarliga verksamheter lägger ner. 

En ytterligare anledning till att inte vill ta cisternen ur bruk 
är att hon vill avvakta tills en ny detaljplan for området har vunnit laga laaft. 
Detaljplanens utformning med nya bostäder och vägar kan komma att 
innebära att cisternen måste grävas upp. 

Tillståndsnämnden fattade den 16 juni 2014 ett beslut 
tas ur bruk. Beslutet fårenades med ett vite på 20 000 la. 
överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Uppsala Län. Länsstyrelsen ansåg 
att Tillståndsnämnden hade gjort en leoneJet bedömning av saldäget och 
avslog överldagandet. Beslutet överldagades till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har fårelagt tillståndsnämnden att senast den 20 
mars 2015 yttra sig över hur man ser på begreppet verksamhetsutövare i 
målet. Nämnden har dock fått anstånd till den 1 O aptil 2015 med att 
inkomma med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande om yttrande i ärendet, skrivelse från mark- och 
miljödomstolen 2015-03-11 
Förslag till yttrande till mark-~mstolen angående överklagat 
ärende - cistern på fastighete~ 
Tjänsteslcrivelse, daterad 2015-03-27 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.228 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 34 BMN 2015/36 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden beslutar att yttra sig enligt bifogad skrivelse. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Beslutsexpediering 
Bifogat yttrande expedieras till Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 
131 26 Nacka Strand 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.228 
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KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljöavdelningen 
Marie Eidestedt, miljöchef 
0171-525 51 
marie.eidestedt@habo.se 

Yttrande 
Datum 

2015-03-23 

Mark- och miljödomstolen 
Mål nr M5649-14 
Box 1104 
131 26 N ack a Strand 

Yttrande angående föreläggande avseende cistern på 
fastigheten - i Håbo kommun, mål 5649-14 

Mark- och miljödomstolen har förelagt tillståndsnämnden att yttra sig över 
hur man ser på begreppet verksamhetsutövare i målet. Kommunens 
tillståndsnämnd har fi:ån och med den l januari 2015 bytt namn till bygg
och miljönämnd varfår ärendet behandlas av denna. 

Bygg- och miljönämnden betraktar den person som driver eller innehar en 
verksamhet eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska 
beslut om verksamheten som verksamhetsutövare. 

I detta ärende har genom enskild firma drivit den~etta 

bensinstationen, och dessutom äger hon den nedgrävda cisternen. -
- har haft hela den ekonomiska rådigheten l · dl" 'ngen av •• - --
verksamheten. Bygg- och miljönämnden ser därför som 
verksamhetsutövare i detta mål. 

Ett vanligt upplägg vid bensinstationer är annars att en lokal företagare 
genom "franchise" sköter en station, och ansvarar for driften som 
egenföretagare, samtidigt som ett större företag äger exempelvis pumpar och 
cisterner. Så har det dock inte varit i detta fall. 

Bygg- och miljönämnden vill även tillägga att kommunens plan- och 
~ngsavdelning inte räknar med att den detaljplan som 
~hänvisar till i ärendet kommer att vinna laga h aft förrän tidigast 
hösten 2016. 

Bålsta den 7 april 20 15 

~~ (1,4 u;k:JtA,A ~ 
ils-ÅkeMårheden 

Ordforande i Bygg- och miljönämnden 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

2010-422 
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Bygg- och miljönämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

selaeterare 

Ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Kl. 18.30-20.55, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Nils-Åke Mårheden, (M), ordförande 
Sven Erkert (S) 
Inger Wallin (S) 
Daniel Pettersson (C) vice ordförande, ej närvarande under§§ 42, 44, 49, 50, 54 
och 55 
Kristian Leinonen (SD) , ej närvarande 

Stefan Wallin (MP), tjänstgörande ersättare för Kristian Leinonen (SD) 
Berit Skiöld (FP), ej närvarande 
Kurt Hedman (S), ordinarie under§§ 42, 44, 49, 50, 54 och 55 

Anna-Karin Bergvall , förvaltningschef 
Klas Klasson, tf byggchef 
Maria Sandgren, nämndseia'eterare 
Johanna Rynman, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 41-56 
Frida Halling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 4 1-61 
Erik Sundqvist, kartingenjör,närvarande under presentationen av kartverksamhe
ten 
Lars Svensson, karttekniker,närvarande under presentationen av kartverksamhe
ten 

Nils-Åke Mårheden och Sven Erkett 

Kommun huset, 2015-04-09 

§§ 35-61 (§§ 33-34 omedelbar justering) 

Maria Sandgren 

Justerare ~~ 
Sven Erkcrt 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-04-07 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkätmagivits genom anslag 

Bygg- och miljönänmden 

2015-04-07 

20 15-04-13 
Datum får 
ans lags nedtagande 2015-05-04 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

Innehållsförteckning 

§ 35 Fastställande av dagordning 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 37 Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

§ 38 Revidering av bygg- och miljönämndens delegationsordning 

§ 39 Yttrande över förslag till Tematiskt tillägg till översiktsplan, Landsbyggdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) 

§ 40 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2015 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~;?#; l 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

§52 

§53 
ten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

föreläggande om åtgärder av bristande avloppsanläggning på fastighe-

§ 54 föreläggande om åtgärder av bristande avloppsanläggning på fastighe-
ten,  

§57 Lundby 3:4, fOrhandsbesked for ett enbostadshus, Kräggavägen 15 

§58 Kalmar Prästgård l: 12, förhandsbesked for nybyggnad av enbostadshus, Lilla Bistavägen 

§ 59 Information från förvaltningen 

§ 60 Beslut om yttrande angående vattenverksamhet Frösundavik, SMÅA AB, Frösundavik 4:8 
och 4:10 i Håbo kommun, diarienurruner 535-1406-2015 

§ 61 Övriga frågor 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 35 BMN 2015/1 

Fastställande av dagordning 

Utgår 

Ärende nr 11 
- - föreläggande om återställning av brygga fårenat med vite. 

olovliga byggnationer med sanktionsavgift och 
föreläggande av rivning med vite. 

Två extra ärenden tillkom 

Ärende nr 33 
Förslag till beslut om yttrande angående vattenverksamhet Frösundavik, 
SMÅA AB, Frösundavika 4 :8 och 410 i håbo kommun, diarienummer 
535-1406-2015 

Ärende nr 34 
- Övriga frågor 

Därefter fastställdes dagordningen. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~Ä, [ 
Nr 2015.229 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 36 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/17 

Bygg- och miljönämnden har lämnat över stora delar av sin rätt att besluta 
till tjänstemän och ordfårande. Detta har nämnden gj01t med stöd av en 
delegationsordning. Dessa beslut ska sedan redovisas tillnämnden får att 
vinna laga haft. 

Smmnanställning över delegationsbeslut fattade under perioden 2015-02-16 
till och med 2015-03-23. 

Byggärenden 
Antal delegationsbeslut 62 st 
Se bifogad delegationslista. 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Antal delegationsbeslut 13 st 
Se bifogad delegationslista. 

Bostadsanpassning 
Antal beviljade beslut, 21 st 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av de delegationsbeslut 
som fårtecknas i protokoll av den 7 april 2015. 

~I AUt l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.230 



Listan med delegationsbeslut tas bort då den innehåller många 
personuppgifter. 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/18 

Redovisning av inkomna handlingar av betydelse 

Från och med 2015-02-17 till och med 2015-03-23 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen har enligt bifogad redovisning sammanställt 
de inkomna handlingar som inkommit till nämnden. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av de inkomna handlingar 
som fortecknas i protokoll av den 7 april 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.231 



HÅBO 
Redovisning 
Protokollsdatum 

KOMMUN 2015-03-27 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Bygg- och miljönämnden 

Inkomna handlingar 

Från och med 2015-02-17 till och med 2015-03-22 

POSTAORESS 
746 80 BALSTA 

BESOKSAORESS 
Centrumleden 1 

l. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-02-23, 
Dnr: 456-6312-12, anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder 
får att fårebygga och begränsa fåljderna av allvarliga kemikalie
olyckor, vid Gyproc AB, Håbo kommun. 
Beslut 
Gyproc AB har lämnat in en amnälan enligt 7 § lagen 1999:3 81) om 
åtgärder for att förebygga och begränsa fåljderna av allvarliga kemi
kalieolyckor (Sevesolagen) om att uppfora och driva en anläggni g 
får flygande naturgas vid bolagets anläggning i Bålsta. Länsstyrelsen 
har inget att erinra mot verksamheten, såsom Bolaget har redovisat 
den i amnälan daterad 17 oktober 2012. 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-02-17, 
Dm: 551-7557-2014, upphävande av tillstånd enligt miljöskyddsla
gen får Chemetall AB:s tillverkning av ytbehandlingskemikalier på 
fastigheten Bista 15:/ i Håbo kommun. 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-02-12, 
Dnr: 403-7127-14, överklagande av tillståndsnämnden i Håbo kom
mun beslut enligt plan- och bygglagen (201 0:900), nedan P BL. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
Redogörelse för ärendet 
Tillståndsnämnden i Håbo kommtm beslutade den 17 november 
2014, § 110, att avslå en ansökan från Net4Mobility HB om bygglov 
får nybyggnad av radio- eller telemast samt två teknikbodar på fas
tigheten Eneby l :28, se bilaga l . 
Net4Mobility HB har överklagat beslutet, se bilaga 2. 

4. Nacka tingsrätt, 2015-03-11, 
Mål m M 5649-14, föreläggande avseende en cistern på fastigheten 
Håbo-

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 

5. Kommunstyrelsen, 2015-02-23, 

Redovisning 
Protokollsdatum 

2015-01-26 

KF § l O, val av vice ordförande till nämnde och styrelse 

2(2) 

Vår beteckning 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 38 BMN 2015/35 

Revidering av bygg- och miljönämndens delegationsordning 

Sammanfattning 
Den nu gällande delegationsordningen godkändes i tillståndsnämnden 2014-
08-25 § 68. Då nämnden från och med den l januari 2015 har bytt namn till 
bygg- och miljönämnden bör rätt namn for nämnden lemma återfinnas i 
delegationsordningen. Därfor genomfors namnändringen konsekvent i 
forslaget till reviderad delegationsordning. 

Därutöver är det ett par andra justeringar som har befunnits lämpliga att 
genomfåra. Den enajusteringen avser handläggningen av 
bostadsanpassningsbidrag där gällande delegationsordning ger delegaten rätt 
att "Bevilja/avslå bidrag for bostadsanpassning upp till tre basbelopp." Mot 
bakgrund av att det över åren blivit alltfler kostsamma bidragsärenden 
samtidigt som tidsaspekten från ansökan till beslut blivit mer i fokus, så 
få reslås en justering av gränsen for delegationsbesluten med upp till fem 
basbelopp. Bygg- och miljöforvaltningens bedömning är att även med den 
höjningen så kommer de mest kostsamma och kanske mer principiella 
besluten ändå att tas i nämnd. 

Den andra justeringen som foreslås handlar om att in fora en ny delegation 
gällande miljösanktionsavgifter. Antalet ärenden inom området är inte så 
omfattande, men handläggningen drar ut på tiden eftersom beslut idag ska 
hanteras i nämnden. Bygg- och miljöforvaltningen vill istället foreslå att 
delegat kan få besluta om miljösanktionsavgift upp till ett belopp om 5 000 
la. Belopp därutöver hanteras fortfarande i nämnden. 

Till byggnadsinspektör finns dessutom finns en delegation lämnad av 
tillståndsnämnden 2008-11-04 § 98, som handlar om ansvaret for 
energideklarationer enligt då gällande lagstiftning. Då lagen nu har upphört 
att gälla bör också det aktuella beslutet om delegation upphävas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning for bygg- och miljönämnden daterad 
2015-03-23 
Delegationsbeslut från 2008-11-04 § 98 gällande ansvaret for 
energideklarationer 
Tjänstesluivelse, daterad 2015-03-25 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~l~ l 
Nr 2015.232 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 38 BMN 2015/35 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att 

l . Reviderad delegationsordning, enligt bilaga, antas. 

2. Delegationsbeslut från 2008-11-04 § 98 gällande ansvaret får 
energideklarationer upphävs. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

»1~ l 

Nr 2015.232 
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Delegationsordning 

för bygg- och miljönämnden 

BMN § 38 

2015-04-07 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 2 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

Lagrum Ärende 

Brådskande ärenden 

6 kap 36 §KL Ordfåranden, eller vid frånvaro av denne, vice 
ordfårande, får besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas . 

Förvaltningschefen inträder som ersättare får samtliga 
delegater inom Bygg- och miljöfårvaltningens 
verksamhetsområden. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt 
sett ett beslut av bygg- och miljönämnden. Beslutet kan 
inte återkallas eller omprövas av bygg- och 
miljönämnden, men överidagas på samma sätt som 
bygg- och miljönämndens beslut. 

Syftet med delegation är att avlasta nämnden från 
rutinärenden och att påskynda handläggning av 
ärenden. 

KL 6 kap, 34 Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden av 
§ fåljande slag: 

a) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet, 

b) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av fullmäktige har överldagats, 

c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om 
de är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt och 

d) ärenden som väckts genom medborgarfårslag och som 
överlåtits till nämnden, och 

e) vissa ärenden som anges i särskilda fåresluifter 

Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte ska utnyttjas 
om delegaten anser att ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Delegat 

Ordfårande 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Vice ordfårande 
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2015-03-24 

KL 6 kap. 37 I den mån beslutanderätt delegerats till 
§ forvattningschef inom nämndens verksamhetsområde, 

får forvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten 
till annan anställd i kommunen. Beslut som fattas med 
stöd av vidaredelegation från forvaltningschefen ska 
enligt kommunallagen anmälas till forvaltningschefen. 

Beslut att ej lämna ut allmän handling 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp itmefattar också 
rätt att: 

a) besluta att överklaga beslut och domar som innefattar 
ändring av delegatens beslut (OBS! nämndens egna 
beslut måste överklagas av nämnden), 

b) besluta att ansöka om utdömande av vite, även i 
ärenden där nämnden har beslutat om 
vi tesfåreläggandet, 

c) besluta att avge yttrande till högre instans med 
anledning av överidagande av delegeringsbeslut 

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss 
ärendegrupp omfattar också rätt att: 

24 kap 8 § besluta att på ansökan av tillståndsinnehavaren 
MB upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett 

tillståndsbeslut 

I den mån inte annat framgår av den aktuella 
ärendegruppen omfattar delegation av rätten att 
"Besluta i tillsynsärende" rätt att: 

a) besluta att lämna klagomål utan åtgärd, 

26 kap 9 § b) besluta att meddela fåretäggande och forbud, 
MB, 25 § LL 

26 kap 13 § c) besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderätts-
MB innehavare att lämna uppgift om ny ägares eller 

nyttjanderättsinnehavares namn och adress, 

26 kap 15 § d) besluta att sända foreläggande eller forbud, som 
MB meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet 

m m till inskrivningsmyndigheten for anteclming i 
inskrivningsregistret, 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Nämndens sela·eterare 

Förvaltningschef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Arkitekt 

Miljöchef 

Byggchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Byggchef 



26 kap 19 § 
MB 

26 kap 21 §, 
26 § LL 

26 kap 22 § 
MB 

28 kap 1, 5 
och 8 §§, 26 
§ LL 

24 §FL 

26 kap 26 § 
MB, 36 § LL 

15 kap 6 § 
Sekrl 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 4 

KOMMUN 
Datum 

2015-03-24 

e) besluta att begära att den som bedriver verksamhet som 
kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa 
eller påverka miljön skalllämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder, 

f) besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärd att länmade uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen, 

g) besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder 
eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar 
av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen, 

h) besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar 
samt transportmedel och att där utföra undersölmingar 
och andra åtgärder, 

i) avvisa för sent inkommet överklagande, 

j) beslut ska gälla även om det överklagas, 

k) beslut i ärenden om begäran från enskild om utlämning 
av allmän handling, 

l) föra bygg- och miljönämndens talan inför domstol, 
andra myndigheter och vid förrättningar. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöadministratör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

MILJÖBALKEN 

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag 

Yttranden 

6 kap 4 § MB A v ge yttrande tilllänsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd som kan antas medfåra 
betydande miljöpåverkan. 

Naturvård 

9 §förord- Beslut i ärende om dispens från fåresluifter som 
ningen om kommunen meddelat får djur och växtskyddsområde. 
områdes-
skydd 

7 kap 22 § MB Beslut i ärende om dispens från föreskrifter som 
kommunen meddelat får vattenskyddsområde. 

Tillsynsärenden 

8 kap MB Beslut i tillsynsärende angående åsidosättande av 
fåreslaifter som gäller. 

7, 8 och 12 Beslut i tillsynsärende angående skötsel av 
kap MB j ordbruksmark 

Yttranden 

A v ge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om 
dispens från fåresluifter om biotopskydd. 

A v ge yttrande till bygg- och miljönämnden i ärenden 
som avser dispens :tiån strandskydd. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
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KOMMUN 
Datum 

2015-03-24 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillstånd/anmälan samt dispenser 

13 §förord- Beslut i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning 
ning om med ansluten vattentoalett och tillstånd att ansluta 
miljöfarlig vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 
verksamhet 
och 
hälsoskydd 

22 kap 25 § Beslut om villkor av mindre betydelse som 
MB miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten 
att fastställa. 

Lokala föreskrifter 

3 § förordning Beslut i ärende om tillstånd att inrätta annan 
om miljöfarlig avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten 
verksamhet inom vissa delar av kommunen. 
och 
hälsoskydd 

7 §lokala Beslut i ärende om tillstånd att inrätta 
föreskrifter värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten. 

4 §lokala Beslut i ärende om tillstånd att inom område med 
föreskrifter detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 4 § lokala 

faresla-ifter fcir att skydda människors hälsa och mi ljö i 
Håbo konunun, hålla: 

a) nötbeatur, häst, get, får eller svin, 

b) pälsdjur eller fjäderfå som inte är sällskapsdjur, 

c) orm. 

Beslut i ärende om tillstånd eller dispens att: 

3 §lokala a) imätta annat slag av toalett än vattentoalett, 
föreskrifter 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Mi ljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
Miljöadministratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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2015-03-24 

9 §lokala b) elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under 
föreskrifter perioden 1 april-30 september (30 april är undantagen), 

12 §lokala c) undantag från lokala hälsoskyddsföreskrifterna om det 
föreskrifter är uppenbart att risk for olägenheter ur miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

Tillsynsärenden 

Beslut i tillsynsärenden om åtgärder fOr bekämpning av 
ohyra och andra skadedjur. 

MB och före- Beslut i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet 
skrifter 

Beslut i tillsynsärenden angående avloppsanordningar 
dimensionerade fOr högst 25 personekvivalenter. 

Beslut i tillsynsärenden angående värmepumpar som 
kräver tillstånd. 

Beslut i till synsärenden angående: 

a) miljöfarlig verksamhet som i bilagan till forordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen A eller B, 

b) miljöfarlig verksamhet som i bilagan tiii forordningen 
om milj ö farlig verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen C, 

c) miljöfarlig verksamhet i övtigt. 

26 kap 20 § Förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
MB avge miljörapport 

Yttranden mm 

Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i den 
så kallade kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
Miljöadministratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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5 §samt 21, A v ge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 
22 och 26 §§ angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
förordning verksamhet. 
om miljö-
farlig 
verksamhet 
och hälso-
skydd 

26 kap 6 § MB A v ge yttrande till bygg- och miljönämnden i ärende 
angående bygglov, rivningslov och marklov. 

26 kap 6 § MB A v ge yttrande i ärenden angående detaljplaner, 
detaljplaneprogram och områdesbestämmelser. 

A v ge yttrande till länsstyrelsen om bidrag får åtgärder 
avseende radon och andra åtgärder i bostäder. 

Avge yttrande till polismyndighet om tillstånd till 
hotell- och pensionatsrörelse, allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och dylikt. 

A v ge yttrande tilllänsstyrelsen i ärende om tillstånd till 
täkt. 

Förorenade områden 

Tillsynsärenden 

10 kap MB Beslut i tillsynsärenden angående vidtagande av 
åtgärder inom fårorenade områden som avses i 
l O kap Milj ö balken. 

Beslut i tillsynsärenden angående vidtagande av 
åtgärder inom miljöriskområde. 

10 kap 8 § MB Beslut i tillsynsärende om ansvar får 
verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig 
får efterbehandling att utreda föroreningar. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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10 kap 2-4 §§ Beslut i tillsynsärende om ansvar får 
MB verksamhetsutövare eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utfara och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder. 

Yttranden 

3 § förordn. A v ge yttrande tilllänsstyrelser om samråd avseende 
om miljö- fåridaring av område som miljöriskornråde. 
riskområden 

Jordbruksmark m m 

Yttranden 

9§ A v ge yttrande tilllänsstyrelsen i ärende om dispens får 
förordningen 
om miljö-

djmhållning och gödselhantering. 

hänsyn i 
jordbruket 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Tillstånd/dispensbeslut 

14 § SNFS Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
1997:2 bekämpningsmedel. 

Tillsynsärenden 

Beslut i tillsynsärenden om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

Beslut i tillsynsärende om skydd mot vattenfårorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor. 

Beslut i tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
CFC, HCFC, halogener och HFC. 

Beslut i tillsynsärenden angående kemiska produkter 
och biotekniska organismer i övrigt. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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2015-03-24 

Yttranden 

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen och 
länsstyrelsen i tillståndsärenden och övriga ärenden där 
yttrande begärs avseende kemiska produkter eller 
biotekniska organismer. 

Avfall och producentansvar 

Tillstånd/dispensbeslut 

15 kap 18 § Beslut i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna 
MB och bortskaffa avfall. 

65 § Besluta i anmälningsärende samt besluta om dispens 
Avfallsföreskr enligt 65 § i avfallsforeslcrifterna. 
ifter 

67 § Besluta om dispens enligt 67 § i avfallsfåreskrifterna. 
Avfallsföreskr 
ifter 

70 § Besluta om dispens enligt 70 § i avfallsfåreskrifterna. 
Avfallsföreskr 
ifter 

Tillsynsärenden 

Beslut i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning 
eller annat återvinnande eller bortskaffande av 
hushållsavfall på fastighet. 

Beslut i tillsynsärende angående: 

a) hushållsavfall i övrigt, 

b) industriavfall, 

c) hantering av avfall i övrigt, 

d) producentansvar. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljöadministratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljöadministratör 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 
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15 kap 16 § Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet 
MB och 28 § ger upphov till eller omhändertar annat avfall än 
RHO hushållsavfall och meddela föreläggande om sådan 

uppgiftsskyldighet. 

51 § avfalls- Beslut i tillsynsärende om tillfålliga åtgärder som är 
förordningen nödvändiga får att fårhindra eller förebygga skador på 
2010:1063 människors hälsa eller miljön till följd av särskilda 

omständigheter vid hanteringen av farligt avfall. 

15 kap 31-33 Beslut i tillsynsärende om dumpning av avfall. 
§§ MB 

15 kap 30 § Förelägga den som är ansvarig får nedskräpning att 
MB iordningställa samt vidta erforderliga förebyggande 

åtgärder. 

Yttrande 

9 kap 20b § A v ge ytu·ande tilllänsstyrelsen i ärende om särskilt 
förordningen tillstånd till transport eller mellanlagring, återvinning, 
om miljö- eller bortskaffande av farligt avfall. 
farlig verk-
samhet och 
hälsoskydd 

Avgifter för prövning och tillsyn 

KF§ 89/09 Beslut i frågor om avgift, nedsättning eller 
efterskänkande av avgift, enligt kommunens taxa. 

Miljösanktionsavgift 

30 kap 3 § MB 
Beslut om miljösanktionsavgift av summa upp till 
5 000 kr. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

A v delningschef miljö 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljöchef 
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2015-03-24 

12 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 KOMMUN 

LIVSMEDEL 

Frågor om godkännande och reglering av livsmedelsanläggning mm 

11 § SLVFS Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt Miljö- och hälsoskydds-
2001:30 frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av inspektör 

dricksvatten. Miljöchef 

Art 31.1 a) Beslut i ärende om registrering av Miljö- och hälsoskydds-
och b) i EG- Ii vsmedelsanläggning. inspektör 
förordning 

Miljöchef 882/2004 
samt artikel 
6.2 i EG-
förordning 
852/2004, 23 
§ livsmedels 
förord n. 

Art 3.1 a), Beslut i ärende om godkännande av anläggning for Miljö- och hälsoskydds-
EG- animaliska livsmedel. inspektör 
förordning 

Miljöchef 854/2004 
samt art 60 3) 
EG-
förordning 
882/2004 23 § 
livsmedels-
förord n. 

Art 3.1 b) EG- Beslut i ärende om villkorat godkännande av Milj ö- och hälsoskydds-
förordning anläggning for animaliska livsmedel. inspektör 
854/2004 
samt art 60 Miljöchef 

3) EG-
förordn. 
882/2004 23 § 
livsmedels-
förord n. 

23 § Besluta om godkätmande eller registrering av Miljö- och hälsoskydds-
Livsmedels- livsmedelsanläggningar. inspektör 
förord n. 
2006:813 Miljöchef 

Atgärder vid bristande efterlevnad m m 
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22 § LL Meddelande av förelägganden och fårbud som behövs 
får att lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletterats av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall 
följas. 

23 § LL Meddelande av förelägganden och fårbud enligt .22 § 
eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen, fårenat med vite. 

8§ Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersölming . 
livsmedels-
förordningen 

24 § LL Beslut att ta hand om en vara som: 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd 
att släppas ut på marimaden i strid med l O § 
livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen, eller 

b) avses med ett föreläggande eller ett fårbud enligt 22 §, 
om föreläggandet eller fårbudet inte följs. 

24 § LL Beslut om att på ägarens bekostnad låta fårstöra 
omhändertagen vara eller varor som omfattas av ett 
fårbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 
Ii vsmedelslagen. 

Art 54.2 a) Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses 
E G-för- vara nödvändiga får att se till att foder eller livsmedel 
ordning är säkra eller att lagstiftningen fåljs. 
882/2004 

Art 54.2 b), Beslut om att begränsa eller fårbjuda utsläppaodet av 
EG-förordn. foder eller livsmedel på marknaden och import eller 
882/2004 export av foder, livsmedel eller djur. 

Art 54.2 c),A Beslut om att beordra att foder eller livsmedel 
EG-förordn. återkallas, dras tillbaka från marimaden och/eller 
882/2004 destrueras. 

Art 54.2 d), Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel 
EG-förordn. används får andra ändamål än dem som de 
882/2004 ursprungligen var avsedda får. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



Art 54.2 e), 
EG-förordn. 
882/2004 

Art 54.2 g), 
EG-förordn. 
882/2004 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNI NG 14 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

Beslut om att tillfålligt avbryta driften av eller stänga 
hela eller delar av det berörda foretagetunder en 
lämplig tidsperiod. 

Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG-
fårordning 882/2004 for sändningar från tredjeländer. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 15 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

Art 54.2 h), Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade. 
EG-förordn. 
882/2004 

26 § LL Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 

25 § LL Beslut om åtgärder som behövs får spåra smitta och 
undamöja risk får smittspridning efter underrättelse 
från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller 
misstänks spridas genom livsmedel. 

34 §Livs- Beslut om ersättning får kontrollmyndighetens 
medels- kostnader i samband med omhändertagande av vara 
förordning enligt 24 §Livsmedelslagen SFS 2006:804. 
SFS 2006:813 

27 § LL, SFS Beslut att begära hjälp av polismyndigheten får 
2006:804 kontrollen. 

33 § LL, SFS Förordna att beslut ska gälla direkt även om det 
2006:804 överklagas. 

23 §lag om Meddelande av fåretägganden och fårbud som behövs 
foder och får att lagen, de foreskrifter och beslut som meddelats 
animaliska med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som 
biprodukter kompletteras av lagen och de beslut som har 
SFS 2006:805 meddelats med stöd av BO-bestämmelserna skall 

fåljas . 

24 §lag om Meddelande av fåretäggande och fårbud enligt 23 § 
foder och eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
animaliska lagen, forenat med vite. 
biprodukter 
SFS 2006:805 

25 §första Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på 
stycket lag marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas 
om foder och ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, 
animaliska de foreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § 
biprodukter eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
SFS 2006:805 samt avses med ett fåretäggande eller fårbud enligt 23 

§ om foreläggandet eller fårbudet inte folj s. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Milj ö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 16 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

25 §andra Beslut om att låta fårstöra en vara på ägarens 
stycket lag bekostnad. 
om foder och 
animaliska 
biprodukter 
SFS 2006:805 

26 §lag om Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 
foder och 
animaliska 
biprodukter 
SFS 2006:805 

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från 
tredjeländer 

Art 19.1 EG- Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder 
förordning från tredjeländer som inte överensstämmer med 
88212004 bestämmelsema i foder- eller livsmedelslagstiftningen 

samt beslut om att 

a) förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir 
föremål får särskild behandling i enlighet med art. 20 
eller återsändes utanfor gemenskapen i enlighet med 
art 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder, 

b) beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut 
på marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet 
återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan 
någon av de åtgärder som anges ovan vidtas. 

Art 19.2 EG- Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på 
förordning destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är 
882/2004 nödvändiga får att skydda människors och djurs hälsa. 

Beträffande livsmedel/foder av ickeanimaliskt 
ursprung som är foremål for strängare kontroller i 
enlighet med art 15.5 och som inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas 
och omhändertas och att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds. 

Art18EG- Beslut om att omhänderta en sändning till dess 
förordning kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig 
882/2004 kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m m. 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNI NG 17 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

13 och 14 §§ 
Förordning 
2006:1166 
om avgifter 
för offentlig 
kontroll (be-
nämns 
Avgifts F) 

11 § 
AvgiftsF, art 
28 EG-nr 
882/2004 och 
gällande taxa 

5-6§§ 
AvgiftsF och 
gällandetaxa 

1 O § Avgifts F 
och gällande 
taxa 

5-6§§ 
Förord-ning 
2006:1165 
om avgifter 
för offentlig 
kont-roll av 
foder och 
animaliska 
produkter 

Art 3 EG-nr 
882/2004 

Förkortningar 
MB: Miljöbalken 
LL: Livsmedelslagen 

Avgifter 

Beslut om avgift for godkännande och registrering. 

Beslut om avgift for extra offentlig kontroll. 

Beslut om inklassning av livsmedelsforetag vilken 
ligger till grund for årlig kontrollavgift. 

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift 
om det finns särskilda skäl. 

Beslut om inklassning av foderfåretagare och 
foretagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter vilken ligger till grund for årlig 
kontrollavgift. 

Beslut om justering av kontrolltid då 
riskldassningsmodellen inte ger en rättvisande bild av 
kontrollbehovet 

Beslut av delegat skall anmälas till nämndens 
nästkommande sammanträde. 

LIVSFS Livsmedelsverkets fåreslaifter 
SFS: Svensk forfattningssamling 
SNFS: Naturvårdsverkets fårfattningssamling 
KL: Kommunallagen 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

Miljöchef 



HÅBO 
KOMMUN 

FL: Förvaltningslagen 
OSL: Offentlighets- och selG-etesslagen 
KF: Kommunfullmäktige 
RHO: Renhållningsordning 

DELEGATIONSORDNING 
Datum 
2015-03-24 

18 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 19 

KOMMUN 
Datum 

201 5-03-24 

BYGGÄRENDEN 

Lagrum Ärende 

PBL kap 12. Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap 33 § 
6§ kommunallagen får, utöver det som foljer av 6 kap. 34 

§ kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

a) avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell 
betydelse, 

b) 
i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § l 
besluta förelägganden eller fårbud som fårenas med 
vite, 

c) besluta förelägganden som fårenas med en upplysning 
om att den åtgärd som foreläggandet avser kan komma 
att utfåras genom byggnadsnämnden forsorg på 
bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller 

d) avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 

PBL 9 kap. 

PBL 9 kap. 2 Beslut om bygglov inom ramen får de forutsättningar 
§första som anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL i foljande ärenden: 
stycket 1 och 
2 

a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanfår område 
med detaljplan, inom ramen for de villkor som 
bestämts i bindande förhandsbesked. 

b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan for 
handel, skola, kontor, hantverk med högst 500 m2 eller 
industri med högst l 000 m2 bruttoarea. 

c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus 
som inte hänfår sig till rad- eller kedj ehusbebyggelse. 

d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 

e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad inom och 
utom detaljplan. 

f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed järnfårliga byggnader 
inom detaljplan och utanfår detaljplan med en 
bruttoarea sammanlagt ej överstigande 50 m2 
bmttoarea. 

Delegat 

Arkitekt 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 20 

KOMMUN 
Datum 

2015-03-24 

PBL 9 kap. 2 g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis for 
§första väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan 
stycket 3a) eller områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 2 h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon 
§första ytterligare "lokal för handel, hantverk eller industri. 
stycket 3b) 

PBL 9 kap. 2 i) Byte av fårg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial 
§första eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens 
stycket 3c) yttre utseende. 
och 8 § 
första 
stycket 2c) 

PBL 9 kap. 8 j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla 
§första ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses 
stycket 2b) i 8 kap. 13 § PBL i den utsträckning som framgår av 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 8 k) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller 
§första materialgårdar (PBF 6 §p. 2) fasta cisterner med en 
stycket 1 och största volym av 100m3 (p. 4), samt murar och plank 
16 kap. 7 § (p. 7). 
samt PBF 6 
kap. 1-2 §§ 

PBL 9 kap. 8 l) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
§första 
stycket 1 

ljusanordningar. 

samt PBF 6 
kap. 3-4 §§ 

PBL 9 kap. Beslut om rivningslov inom ramen for de föresiG-ifter 
10 § som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 

byggnad som ur historisk, Iculturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning 
som kräver beslut enligt annan författning. 

PBL 9 kap Beslut om marklov inom ramen for föreskrifterna i 9 
11-13 §§ kap 35 § PBL. 

Arkitekt 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Bygglov handläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arl<itekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 



PBL 9 kap. 
14 § 

PBL 9 kap. 
19 § 

PBL 9 kap. 
22 § 

PBL 9 kap. 
24 § 

PBL 9 kap. 
27 § 

PBL 9. 
kap.31b § 

PBL 9 kap. 
33 § 

PBF 6 kap. 
10 § 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 21 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

Bygglov for åtgärder som inte häver lov. 

Beslut om villkorsbesked inom ramen for foreskrifterna 
i 9 kap 19 §. 

Om ansökan om lov är ofullständig och inte efter 
fåreläggande inom viss tid inte kompletterats välja att 
avvisa eller avgöra ansökan i befintligt skick. 

Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 
kap. 24 § l st. ej ska ske, då särskilda skäl for det 
foreligger. 

Beslut om att forlänga handläggnings-tiden får ärende 
om lov eller fårhandsbesked i högst tio veckor utöver 
de ursprungliga tio veckorna. 

Beslut om bygglov för en åtgärd som avviker från 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen 
är liten och forenlig med detaljplanens eller 
områdesbestänunelsernas syfte. 

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen for 
foreshifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har 
stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfållig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden 
har ringa påverkan på omgivningen. 

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd 
enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, forelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick. 

Arkitekt 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arlcitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arlcitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggchef 

Arlcitekt 

Bygglovhandläggare 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 



PBL 10 kap. 
4§ 

PBL 10 kap. 
13 § 

PBL 10 kap. 
22 §första 
stycket 1 

PBL 10 kap. 
22 §första 
stycket 2 

PBL 10 kap. 
23-24§§ 

PBL 10 kap. 
27 §och 11 
kap. 8 § 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 22 

KOMMUN 

PBL 10 kap. 

Datum 
2015-03-24 

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats. 

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

Beslut att ge startbesked om det enligt l O kap. 14 § inte 
behövs något tekniskt samråd. 

Beslut att förelägga bygghenen att ge in de ytterligare 
handlingar som behövs för prövningen av frågan om 
startbesked om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd. 

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får 
påbörjas och att i startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift 
om vem eller vilka som är saldClmniga eller 
kontrollansvariga, 

- bestämma de villkor som behövs fOr att få påbötja 
åtgärden, 

- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt for 
utstakning som behövs, 

- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut 
om slutbesked ge de upplysningar om hav enligt 
annan lagstiftning som behövs. 

Anmärkning i anslutning till arbets-
platsbesök/besiktning inom ramen for nämndens 
tillsynsarbete som innefattar for byggherren bindande 
föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av nämnden. 

Arkitekt 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglov handläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 



HÅBO 
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PBL 10 kap. 
18 § 

PBL 10 kap 
29 § 

PBL 10 kap. 
34-37 §§ 

BL 11 kap. 7 
§ 

PBL 11 kap. 
9§ 

PBL 11 kap. 
17 § 

PBL 11 kap. 
17 § 

PBL 11 kap. 
30-32 §§ 

KOMMUN 
Datum 

2015-03-24 

Beslut att det for rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontroll plan. 

Beslut om kompletterande villkor for bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt 
slutbesked enligt fåreskrifterna. 

PBL 11 kap. 

A v ge ingripandebesked inom ramen for foreskrifterna. 

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som 
behövs for tillträde enligt Il kap. 8 § PBL. 

Beslut om lovforeläggande om lovpliktig åtgärd har 
vidtagits utan lov, om det är satmolikt att lov kan ges 
for åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge 
synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkt1m1ig att utreda 
behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget. 

Beslut om forbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även 
fårbud som forenas med vite. 

Arkitekt 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Minst 2 tillsammans 
Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 



HÅBO 
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KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

PBL 11 kap. Beslut om forbud mot användning av byggnadsverk om 
33 § 1 byggnadsverket har säkerhetsbrister, även forbud som 

forenas med vite. 

PBL 11 kap. Beslut om forbud mot användning av byggnadsverk, 
33 § 2 om det inte finns forutsättningar for att ge slutbesked. 

PBL 11 kap. Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen 
34 § fOr fOreslaifterna. 

PBL 11 kap. Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för 
35 § foreskrifterna i lO kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och, 

efter forslag av byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig . 

PBL 11 kap. Beslut att ansöka om handräckning hos 
39 § honafogdemyndigheten fOr delgivning och 

forelägganden enligt 11 kap. 39 §eller när någon har 
underlåtit att utfora arbete eller vidta en åtgärd som har 
forelagts honom eller henne enligt lO kap. 19, 21 eller 
22 §§ PBL. 

PBL 12 kap. 

PBL 12 kap. Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med 
8-11 §§och 
kommunens 

tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa. 

plan- och 
bygglovtaxa 

Plan- och byggförordningen med mera 

PBF 5 kap. Besluta om foreläggande (utan vite) mot ägare till 
1-7§§. byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 
PBL 11kap. funktions-kontroll av ventilationssystem. 
19-20§§ 

Arkitekt 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Minst 2 tillsammans 

Arlcitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglov handläggare 

Byggnadsinspektör 

Byggadministratör 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 
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KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

PBF (6 kap. Beslut om rivning av en byggnad som inte är en 
5§) komplementbyggnad eller ekonomibyggnad får 

jordbruket. 

PBF (8 kap. Besluta om särskild kontroll av hissar och andra 
2§) motordrivna anordningar. Föreläggande (utan vite). 

PBF (8 kap 6 Besluta om särskild kontroll av hissar och andra 
§och 5 kap 9 
§) 

motordrivna anordningar. Föreläggande (utan vite). 

PBF 5 kap 13 Besluta om användningsförbud får hissar och andra 
-15 §§ motordrivna anordningar med tillämpning av 

bestämmelserna i 3 kap 4 - 5 § §. 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FBL 4 kap. Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 
25-25a §§ Bygg- och miljönämnden får prövning. 

FBL 5 kap. 3 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 
§tredje Bygg- och miljönämnden får prövning. 
stycket 

FBL 5 kap. 3 Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs får att 
§tredje mark och vatten ska kunna användas på ett 
stycket ändamålsenligt sätt. 

FBL 14 kap. 1 Beslut att ansöka om fastighetsbestämning. 
a§ första 
stycket 3-7 

FBL 15 kap. Godkännande av fårrättning, fårrättningsbeslut eller 
11 § gränsutmärkning. 

Anläggningslagen (1973:1149) 

AL 12 och 23 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
§§ lantmäterim yndigheten. 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 

Byggnadsinspektör 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arldtekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Byggchef 

Arldtekt 

Bygglovhandläggare 



AL 18 § 

AL 30 § 

LL 21 § 

LL 28 § 

LGS 5§ 

LGS 6,7 §§ 

LGS9§ 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 26 

KOMMUN 

Rätt att påkalla förrättning. 

Datum 

2015-03-24 

Godkännande av beslut eller åtgärd. 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

Företräda byggnadsnämnden vid satmåd med 
lantmäteri myndigheten. 

Godkännande av beslut eller åtgärd. 

Byggchef 

Arldtekt 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arkitekt 

Bygglovhandläggare 

Byggchef 

Arlcitekt 

Bygglovhandläggare 

Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten Byggchef 
avvisas från ett visst område som är av betydelse för 

Arkitekt 
friluftslivet. 

Bygglovhandläggare 

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift Byggchef 
eller därmed jämförlig anordning får reklam, Arkitekt 
propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätten Bygglovhandläggare 
från länsstyrelsen). 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

Medgivande att ha affisch eller annan tillfiillig Byggchef 
anordning utomhus får reklam, propaganda eller 

Arlcitekt 
liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor 
(förutsätter delegation av beslutanderätten från Bygglovhandläggare 
länsstyrelsen). 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring med mer. Byggnadsinspektör 

Byggchef 



LBFF 1 b§ 

LBFF 14 § 

PBL 9 kap. 
21 §första 
stycket 

PBL 9 kap. 
22 §andra 
stycket 

PBL 9 kap. 
31b§,35§ 

HÅBO 
DELEGATIONSORDNI NG 27 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

Beslut om att byggfelsfårsäkring inte behövs. 

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. 

Generellt för byggärenden 

Delegering innefattar rätt att: 

om en ansökan om bygglov, marldov, rivningslov 
eller fårhandsbesked är ofullständig, fårelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att ansökan kan lemruna att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick, 

avvisa en ansökan som trots fåretäggande enligt 9 
kap. 22 § fårsta stycket PBL är så ofullständig att den 
inte kan prövas i sak, 

besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker 
från detaljplan eller mmådesbestämmelser, inom 

Vår beteckning 

BMN 2015/35 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

Byggnadsinspektör 

Byggchef 

andra stycket ramen får de fåreslaifter, 

FL 26 §och 
besluta om rättelse/omprövning av beslut som 
delegaten fattat enligt de fårutsättningar som anges i 

27 § fårvaltningslagen, 

FL 24 § avvisa överklagande av beslut som fattats av 
delegaten som kommit in får sent enligt vad som 
anges i fårvaltningslagen, 

avge yttrande till högre instans med anledning av 
överklagande av beslut som delegaten själv fattat. 

Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en 
framställning eller ansökan eller att avgöra ärende 
som är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

Beslut av delegat skall anmälas till nämndens 
nästkommande sammanträde. 



HÅBO 
DELEGATIONSORDNING 28 

KOMMUN 
Datum 
2015-03-24 

BOSTADSANPASSNING 

Lagrum Ärende 

Lagen om Bevilja/avslå bidrag for bostadsanpassning upp till 
bostadsanpa 
ssnings-

fem basbelopp. 

bidrag 
(1992: 157 4) 

LÄGENHETSREGISTER 

10 §och 11 § Fastställande av belägenhetsadress och 
lagen om lägenhetsnummer. 
lägenhetsreg 
ister 
(2006:378) 

Förkortningar 
FL: Förvaltningslagen 

Delegat 

Handläggare 

Vår beteckning 
BMN 2015/35 

bostadsanpassning 

Kmiingenjör 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 39 BMN 2015/22 

Yttrande över förslag till Tematiskt tillägg till översiktsplan, 
Landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har forelagts ett forslag till Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (nedan kallat LIS-områden) som ett tillägg till 
Översiktsplanen for samråd. 

Syftet är att identifiera områden for landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, så kallade LIS-områden, som ska bidra till en levande och långsiktigt 
hållbar landsbygdsutveckling. Detta sammanställs i ett dokument som ett 
tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen där möjliga 
LIS-områden i Håbo kommun redovisas. 

Håbo är en kommun vid Mälaren med en rik tillgång till stränder. 
Tillgängligheten till vattnet är en värdefull resurs som medfor ett stort 
ansvar att forvalta. Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, målar upp en bild 
där kommunens koppling till vattnet lyfts fram och stränderna 
tillgängliggörs. Håbo kommun ska samtidigt vara en hållbar tillväxtkommun 
där utveckling sker med hänsyn till växt- och djurliv. 

Strandskydd 
Det finns möjlighet for en kommun att göra avsteg från strandskyddet i 
detaljplanering eller vid bygglovsgivning. Ett avsteg får göras om det fitms 
särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än 
strandskyddsintresset I MB finns sex särskilda skäl att beakta vid en sådan 
bedömning. Särskilda skäl for att upphäva eller tillåta dispens från 
strandskyddet finns om området: 

l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salmar betydelse for 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs for en anläggning som for sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanfor området, 

4 . behövs for att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomforas utanfor området, 

5. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 39 BMN 2015/22 

Utpekande! av LIS-områden ger kommunen möjlighet att använda ett sjunde 
skäl vid upphävande av strandskyddet. Det sjunde sidilet innebär att avstegfrån 
strandskyddetfår göras om ett strandnära lägeför byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden. 

Förslag till LIS-områden i Håbo kommun 
Med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan har fyra 
planeringsinriktningar tagits fram. Dessa utgör imiktningen får kommunens 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De fyra planeringsinriktningarna 
och riktlinjerna kring dessa presenteras nedan. 

Bebyggelse och infrastruktur: 

• Koncentrera ny bebyggelse till befintliga bebyggelsekoncentrationer och 

• infrastrukturstråle 

• Koppla ihop kommunens olika delar med varandra och regionen genom 
funktionell kollektivtrafik och bredbandsinfrastruktur. 

• Främja hållbara transporter. 

Mätarnära boende och friluftsliv: 

• Bevara Mälaren och dess stränders värde for fri luftsliv och rebeation. 

• Förstärk närheten och tillgängligheten till Mälaren. 

• Beakta och säkerställ möjligheten till allemansrättsligt nyttjandet av 
stränderna. 

• Länma alltid fri passage till strandlinjen. 

Växt- och djurliv: 

• Utveckla bostäder och friluftsliv i samspel med växt- och djurlivet, 
rekreations- och friluftsvärden. 

• Värna Mälarens miljöer och funktion som dricksvattentäkt 

• Ge känsliga strandområden och områden med särskilt skyddsvärda 
naturförhållanden ett erforderligt skydd. 

Kulturmiljöer: 

• Ta hänsyn till områdets kulturhistoria vid lokalisering och gestaltning av 
ny 

• bebyggelse. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.233 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 39 BMN 2015/22 

• Bevara landsbygdens kulturmiljö, identitet och landskapets karaktär. 

• Simpa fårutsättningar får ett rikt odlingslandskap och bevara det öppna 
landskapet. 

Utifrån planeringsimiktningarna pekas fyra möjliga LIS-områden ut. Dessa 
områden är Krägga, Skokloster, Övergran och Lugnet. Gemensamt får 
samtliga områden är fårutom deras sjönära läge att de genom en utveckling 
anses kunna bidra till en attraktivare landsbygd får invånare i området, i 
kommunen såväl som får besökare. 

Hur områdena kan bidra till en utveckling av Håbo kommuns landsbygd 
skiljer sig åt. För respektive område presenteras olika utvecklingsfårslag 
samt vilka konsekvenser dessa kan få inom området men även på 
närotmådet och landsbygden som helhet. Nedan presenteras kortfattat 
utvecklingsalternativen inom respektive område. 

Krägga 

• Alternativ A: Strandnära bostadsbebyggelse, ortcentrum får service 

• Alternativ B: Offentliga miljöer får friluftslivet, tillgänglig strand, 
utvecklad badplats 

• Alternativ C: Nollalternativ 

Skok/oster 

• Alternativ A: Samlingspunkt får friluftsliv, handel, service, nöje 
och/eller kultur, bostadsbebyggelse, tillgänglig strand 

• Alternativ B: Samlingspunkt får friluftsliv, tillgänglig strand 

• Alternativ C: Nollalternativ 

övergran 

• Alternativ A: Tillgänglig strand genom friluftslivsanläggningar som 
gångstråk och/eller fågeltorn 

• Alternativ B: Nollalternativ 

Lugnet 

• Altemativ A: Bostadsbebyggelse 

• Alternativ B: Utveckling av badplats och befintliga friluftsvärden, 
tillgänglig strand, möjlighet att utveckla camping 

• Altemativ C: Nollaltemativ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.233 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 39 BMN 2015/22 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöfårvaltningen håller med om de utgångspunkter med fyra 
planeringsimiktningar som ligger till grund får fårslaget men har synpunkter 
på hur dessa applicerats på de fåreslagna alternativen. Den får LIS mest 
relevanta imiktningen bedöms det Mätarnära boendet vara. Ett Mätarnära 
boendet betyder bland mmatatt kum1a erbjuda kommuninvånarna ett boende 
med möjligheter att idka ett rörligt och sjönära friluftsliv. Detta fårutsätter 
att stränderna hålls öppna och tillgängliga med anläggningar på land och 
vatten som underlättar friluftsaktiviteter och turism. Detta innebär vidare att 
boendet och den privata sfären utformas och lokaliseras inom gång- och 
cykelavstånd till strandområden som är allmänt tillgängliga. 

Inom kommunens fårestagna LIS-områden finns flera högt belägna 
bebyggelseområden som idag har visuell kontakt med Mälaren även om de 
ligger 100-200 meter från strandlinjen. Detta är en av Håbo kommuns 
största kvaliteter och det som också bäst ryms inom begreppet "Mälarnära 
boende". 

En viktig grund får LIS är ju den utökade möjligheten att kunna ge dispens 
får strandnära funktioner som är viktiga får att fårstärka och utveclda 
tillgänglighet och användning av strandområden som är värdefulla får 
rekreation, turism och rörligt friluftsliv. I det perspektivet skulle vi vilja se 
att vissa fårestagna LIS-områden utökas geografiskt men begränsas och 
preciseras i funktionen till att mer omfatta anläggningar får friluftsliv och 
turism på land och i vatten. Exempel på sådana anläggningar kan vara 
gästbryggor, småbåtshamnar, uthyrningsstugor, campingverksamhet och 
diverse serviceanläggningar som cafeer, butiker mm. 

För Skoldoster bedömer Bygg- och miljöfårvaltningen att alternativ A 
därfår vara den mest lämpliga men utökad till att omfatta ovan nämnda 
funktioner. Geografiskt bedöms området kunna utökas norrut och omfatta 
Slcoklosters äldre och kulturhistoriskt intressanta delar som Slottet, hamnen 
och värdshuset. 

För det fåreslagna LIS-området får Krägga är alternativ B lämpligt. 

För Övergran skulle LIS-alternativ A med fårdel kunna omfatta ett betydligt 
större område runt Ryssviken från Varpsund i söder till Biskops-Arnö i norr. 

För LIS-område Lugnet alternativ B är det viktigt att det omfattar delen med 
både campingområdet i norr till småbåtshanmen i söder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-27 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

BMN § 39 

Beslut: 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/22 

Bygg- och miljönämnden instämmer i Bygg- och miljöförvaltningens 
bedömning avseende forslag till LIS-områden for Håbo kommun. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

aY- 1~ 1 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 40 BMN 2015/4 

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2015 

Sammanfattning 
Årets första månadsuppföljning för det ekonomiska resultatet görs efter 
februari månads utgång. Den analys som bygg- och miljöförvaltningen gör 
utifrån faktiskt utfall och bedömning av prognos för årsutfallet är att 
verksamheten kommer att kunna bedrivas inom lagd budget. 

Det är förvisso tidigt på året då bara två månader har förflutit, men det fim1s 
ändå inget som för närvarande sticker ut som avvikande eller 
uppseendeväckande. 

Vä1t att notera är att de intäktsposter som är svårast att bedöma vad gäller 
troligt årsutfall är intäkterna för bygglovsärenden och karttjänster. De är 
båda beroende av hur mycket det byggs i kommunen. Den kostnadspost som 
är svårast att bedöma är bidragen för bostadsanpassning. Nivån på faktiskt 
årsutfall beror helt på antalet ärenden som inkommer och vilka åtgärder som 
det handlar om. 

Intäkter och kostnader 

Verksam- Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall 
Progn 

Prognos 
het Intäkt Kostn. Summa Intäkt Kostn Summa 

os 
Kostnad Intäkt. 

Nämnden o 305 -305 o 33 -33 o 305 

s tab o 1 725 -1 725 o 225 -225 o 1 725 

Bostads- o 2 970 -2 970 o 494 -494 1 2 971 
anp.bidr 

Mät, kart 790 2 914 -2124 119 462 -343 790 2 914 
& GIS 

Bygg avd. 2 184 3 292 -1108 149 644 -495 3 271 4 379 

Miljöavd. 1 356 3 614 -2 258 59 494 -435 1 357 3 615 

Summa 4 330 14 820 -10 490 327 2 352 -2 025 5 419 15 909 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-27 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Redovisningen av ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2015 
godkännes. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Beslutsexpediering 
Kmnmunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
F ärva l tningsekonom 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2015-04-07 

BMN 2015/4 
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KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN § 41 BMN 2015/34 ECOS 2012-000612 

JUSTERARE 

föreläggande om å~ 
oppsan aggning på fastigheten,-

Ärende 
Enligt tidigare inventering gjord den 21 januari 2008 finns det tre byggnader 
på tomten, en huvudbyggnad, ett gästhus och ett poolhus. Gästhuset och 
poolhuset har avloppsvattnet till varsin sluten tanl<. Från huvudbyggnaden 
leds toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten till en överfull 
slamavskiljare som det inte gick att avgöra om det var en trekammarbn1m1 
eller inte. Det gick heller inte att se varken in- eller utlopp och om det fanns 
t-rör på utloppsledningen. Slamflykt har skett vidare till 
fordelningsbrunnen. Några ytterligare anordningar (luftningsrör, 
inspektionsbrunn etc) som tyder på ett efterfoljande reningssteg salmas. 

Miljöavdelningen informerade i brev daterad 2012-08-17 att vi skulle 
~ioner av avloppsanläggningar i det område där fastigheten 
-ligger. Syftet med inspektionerna var att kontrollera 
anläggningarnas funlction. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla 
kravet på godtagbar rening . 

........ u~·-- miljöavdelningen den 30 augusti och meddelade 
att han planerar att göra i ordning avloppsanläggningen som inte uppfyller 
laaven på tillfredsställande rening av avloppsvatten. A v loppsanläggningen 
består enligt uppgifter från~ av en trekammarbrunn och eldar 
infiltrationsbädd. 

I shivelse daterad den 9 juli 2015 · att 
avloppsanläggningen behövde åtgärdas och att nuvarande utsläpp inte 
uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser. 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. 

Den 4 augusti 20151contaktade- terigen miljöavdelningen och 
meddelade att provgropar hade grävts och återfyllts. Hanlovade att 
inlmmma med en komplett ansökan inom 14 dagar. Enligt muntlig uppgift 
skulle avloppsvattnet från huvudbyggnaden gå till en brunn som töms 1-2 
ggr per år. 

har återigen underrättats i brev daterad 2015-03-05 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. 

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

2015-04-07 

BMN § 41 BMN 2015/34 ECOS 2012-000612 

JUSTERARE 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat i sluivelse daterad den 5 
mars 2015 att Bygg- och miljönämnden foreslås fatta beslut den 7 april 
2015 om fåretäggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. 
Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på forslaget 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönänmden beslutar att: 

l. 
ägare till 

törbättra fastighetens befintliga avloppsanläggning eller att installera en 
ny avloppsanläggning så att funktionskrav for normal skyddsnivå 
uppnås . 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for normal skyddsnivå 
med minst: 

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

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

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

4. föreläggandet fårenas med ett vitesbelopp på 40 000 lu per person, totalt 
80 000 la. 

5. åtgärderna ska vara utforda senast 2016-04-0 l. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) inges till 
miljökontoret I ansökanlamnälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

6. forordnamed stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.235 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN § 41 BMN 2015/34 ECOS 2012-000612 

JUSTERARE 

7. 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. 

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

Lagstöd: 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 (1998:808), 

Motivering 

Lagstiftning 

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 revideringar 2011-11-07 KF § 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt for arbetet med att 
forbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp for följande: 

Ptmkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av fororeningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp 
uppnås. 

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 for att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (forsiktighetsprincipen) 
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 medfora olägenhet for människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar for 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 lemma 
uppnås med minsta intrång och olägenhet for människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare rar inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått jämfoli 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 utfaras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foresla·ifter får forenas med vil lkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande 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 fårelägganden eller fårbud rar 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 imättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
imiktningen får miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäla·as en hälsosam och god 
miljö" (MB l : l). A v loppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I forsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 
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Bedömning 

Bygg- och miljönänmden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning for WC luävs att 
slamavskiljaren har tre ka1m·ar och en våtvolym på minst 2m3

. Det ska 
också fitmas ett efterföljande reningsteg, t. ex. en infiltration eller markbädd. 
Den befintliga anläggningen har endast en oklart utformad slamavskiljare 
och utformningen av det efterfåljande reningssteget är oklart 

Vid inspektionen den 21 januari 2008 konstaterades att avloppsvattnet leds 
till en överfull slamavskiljare vars utfornming inte gick att avgöra. Några 
ytterligare anordningar som tyder på ett efterfåljande reningssteg saknades. 

Vid utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag kan dessa orsaka 
övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblonming och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten som sker till marken leder till fororening av 
grundvattnet och risk for fororening av omgivande vattentäkter. 

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

Bygg- och ~nser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten~nte uppfyller miljöbalkens krav på rening av 
avloppsvatten. Bygg- och miljönänmden gör därför bedönmingen att 
nuvarande utsläpp av avloppsvatten innebär en risk for människors hälsa 
och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till ökad övergödning. 

Det aktuella avloppet ligger i ett orm·åde där Bygg- och miljönänmden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

~önämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
~inte uppfyller de krav som ställs i miljö balken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönänmden om föreläggande att åtgärda 

JUSTERARE 

avloppet senast den l april 2016. 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort 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) krävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden for att anlägga en ny avloppsanläggning till vilken 
toalettavloppsvatten ska ledas. Ansökningshandlingar for en sådan 
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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". 

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 får er fastighet. Mer information om hur du planerar för 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som finns återfitmer 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 vattenbrmmar inom en radie av l 00 m. Rita in brunnamas läge på 
kartan. Ange även om bnumen är grävd eller bonad. Tänlc igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att bona eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gäma "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 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 fåiieckning 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 tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
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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 v ni ng infiltration/markbädd 
K mi 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 telmik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

med överklagandehänvisning samt 
delgivningskvitto 
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föreläggande om å~de 
avloppsanläggning på fastigheten,-

Ärende 

Miljöavdelningen har påbörjat inspektioner av alla enskilda 
avloppsanläggningar inom Håbo kommun. Syftet med inspektionerna är att 
kontrollera anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska 
uppfylla kravet på godtagbar rening. 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens av- o sanlä ning den 4 
september 2012. Närvarande vid inspektion var 
A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad som hyrs ut och en 
bygdegård. Till avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett 
samt bad-, disk och tvätt. Vid inspektionen fi:amkom att 
avloppsanläggningen består av tre stycken slamavskiljare i form av två 
stycken enkammarbrunnar och en trekammarbrunn. Slamavskiljamas totala 
volym uppgår till18,6 m3

. Efter slamavskiljaren leds spillvattnet till 
åkerdränering utan någon ytterligare rening. Ett forslag på lösning som 
diskuterades under besöket var att plugga igen utloppsledningen så att hela 
anläggningen blir tät och fungerar som en sluten tan1c 

För att få re~· vattenforbrukningen är har en vattenmätare 
installerats.- rappmiera i skrivelse daterad 20 februari 2015 att 
vattenforbrukningen for 2014 ligger på ca 15m3

. 

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

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

Skoklosters Bygdegårdsförening har underrättats i inspektionsrapport 
daterad l O september 2012 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening 
enligt miljöbalkens bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha 
åtgärdats inom l år. Några åtgärder har inte vidtagits. Enligt våra uppgifter 
uppfyller avloppet på fastigheten fmifarande inte miljöbalkens krav på 
godtagbar rening. Fastighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att 
skälig tid har getts for att anordna en tiilfi·edsställande rening av 
avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat Skoklosters Bygdegårdsforening i 
skrivelse daterad17mars 2015 att Bygg- och miljönämnden fareslås fatta 
beslut den 7 april2015 om foreläggande om åtgärder av den bristande 
avloppsanläggningen. Siwklosters Bygdegårdsforening har meddelat den 24 
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mars 2015 att de begäti in en offert for pluggning av slamavskiljarna samt 
kostnad for att sätta in ett nivålarm. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport daterad 2012-09-1 O 

- Tjänsteslcrivelse daterad 2015-03-30 

Jäv 
På gmnd av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Kmi Hedman 
(S) tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. forelägga Skoldosters Bygdegårdsforening, ( organistationsnummer 
16817000-2128), som ägare till fastigheten Hammarby l :3 att fOrbättra 
fastighetens befintliga avloppsanläggning eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att funktionskrav fOr nmmal skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionshav fOr normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

3. 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. 

4. foreläggandet forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

5. åtgärderna ska vara utforda senast 20 16-04-0 l. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. amnälan 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. 

6. rorordna med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. 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. 

8. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar for handläggning av ärendet. 
Avgiften är fOr närvarande 950 la per timme. 
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Lag stöd: 

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 (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. 

l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt för arbetet med att 
förbättra bristfålliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp för följande: 

Punkt l . Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom am1an hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp 
uppnås. 

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 art 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 förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snati det fim1s 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 itmebär att man tar i anspråk ett marlc- 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. 
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2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare får inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid detma bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmåttjämfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

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 uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra imättningar utforas. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foresluifter :far forenas med vi llkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foresluifter 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 överklagas. 

J 3 §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. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen for miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna ldaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB l: l). A v loppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I forsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet bara genomgår tre 
stycken slamavskiljare och salmar ett efterfdljande reningssteg. 
Vattenforbmlmingen övergår dock inte slamavskiljamas totala våtvolym. 
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Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning och att det salmas efterföljande rening. 
Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens krav på rening av 
avloppsvatten och behöver därfår åtgärdas. 

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 til1 fororening av 
grundvattnet och risk for fororening av omgivande vattentäkter. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet från 
fastighetenHamrnm·by l :3 kan vara rening i exempelvis en infiltration eller 
en markbädd. Andra lösningar kan vara att separera bad-, disk- och 
tvättvatten från toalettavloppsvatten och göra två avloppslösningar med 
sluten tank till toalettavloppsvattnet Det fitms även möjlighet att rena 
avloppsvattnet i ett minireningsverk Det finns också en möjlighet att plugga 
trekammarbrunnen och använda anläggningen som en sluten tan1c 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
Hammarby l :3 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att åtgärda 
avloppet senast den l april 2016. Bygg- och miljönämnden anser att det är 
skäligt att ställa krav på att Skoklosters bygdegårdsfårening som ägare till 
fastigheten Hamrnm·by l :3 vidtar lämpliga 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 fårhållande till den miljönytta 
åtgärden ilmebär. 

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 § forordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) la'ävs tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en ny avloppsanläggning till vilken 
toalettavloppsvatten avleds. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning 
fitms att hämta på Håbo kommuns hemsida http:/lwww.habo.se under 
Bygga, bo och miljö l Vatten och avlopp l Eget avlopp l Biarueetter och välj 
"Ansökan om enskild avloppsanläggning". 

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

Vilka krav ställs på en "godkänd" avloppsanlägqninq? 
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, 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 fö r 
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, bötjasedan med 
attmäta upp avstånden mellan planerad avloppsanläggning och samtliga 
befintliga vattenbrunnar inom en radie av l 00 m. Rita in bmnnarnas läge på 
kattan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tänl( igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att botTa eller gräva den egna 
vattenbrunnen. Kontakta gärna "ortens" grävare för att boka tid for grävning 
av provgropar. Så snmt ni bestämt er for att gräva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnurnrner. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna grävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera ett förslag till VA-lösning. 

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

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

Alternativa lösningar for att omhändetta 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 

Fakturan kommer att skickas separat. 
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Ärende 
Miljöavdelningen inspekterar kontinuerligt avloppsanläggningar i Håbo 
kommun sedan 2010. Syftet med inspektionerna är att kontrollera 
anläggningarnas funktion. Målet är att alla enski lda avlopp ska uppfylla 
havet på godtagbar rening itman 2021 . 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning denl9 
november 2012. Avloppsanläggningen betjänar en permanentbostad. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av två 
stycken rensbrunnar. Efter slamavskiljaren leds spillvattnet till 
åkerdränering utan någon ytterligare rening. 

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

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfyiis inte 
miljöbalkens hav på tillfredställande rening. 

har underrättats i inspektionsrapport daterad 20 
november 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 får att 
anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

En ansökan om nytt avlopp inkom den 17 oktober 2013 och ärendet har 
sedan dragit ut på tiden av olika anledningar. Komplettering av ansökan har 
begärts in 7 november 2013, den 15 juli 2014 och den 14 augusti 2014. Av 
olika anledningar har dessa uppgifter ännu inte kommit in. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat- i skrivelse daterad den 27 
januari 2015 att Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut den 7 april 
2015 om föreläggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. 
llman nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att 
inlcomma med synpunkter på fårslaget 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 
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Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-11-20 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. förelägga 
- som ägare till fastigheten att fårbättra fastighetens 
befintliga avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning 
så att funktionsluav får normal skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav får normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där 
mäm1iskor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fårorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. fåreläggandet fårenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person, totalt 
80 000 la·. 

4. åtgärdema ska vara utförda senast l april 2016. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) inges till 
miljökontoret I ansökan/atm1älan ska ingå en projektering som visar hm 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

5. förordna med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Insla-ivning) får anteclming i 
fastighetsregistrets insla-ivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

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

Lagstöd: 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 (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
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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. 

Motivering 

Lagstiftning 
l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt for arbetet med att 
förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp för följande: 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska frä~jas så att kretslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v 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 omfattning for att skydda mä1miskors 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 mä1mislcors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar för att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § mi?jöbalken (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 lemma 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägning) 
Krav som ställs på en enskild fastighetsägare :far inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttjämfö1t med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.237 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN § 43 BMN 2015/34 ECOS 2012-000699 

JUSTERARE 

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 inrättningar utföras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkätmande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåreslaifter får fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, fåresla·ifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud får förenas 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 ia'ävs tillstånd av Bygg- och miljönä1llllden när en vattentoalett ska 
anslutas till ny eller befmtlig avloppsanordning. Om man inrättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen för miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäla·as en hälsosam och god 
milj ä" (MB l: l). A v loppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I fårsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen 

Bedömning 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsanläggningen endast består av två 
stycken rensbrunnar och helt salenar ett efterföljande reningssteg. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning för WC krävs att 
slamavskiljaren har tre kamrar och en våtvolym på minst 2m3

. Det ska 
också finnas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller markbädd. 
Den befintliga anläggningen salenar både slamavskiljare och efterföljande 
reningssteg och bedöms därför inte uppfylla gällande krav på rening. 
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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 fårorening av 
grundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

iljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Av den 
utar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att åtgärda 

avloppet senast den l april 2016. 

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) 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 loppsan läggning". 

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 artlitar 
en saldcunnig 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 får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstelmiker som finns återfinner 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 brunnarnas läge på 
kartan. Ange även om brumlen 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 for 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 ett fårslag 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 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 saknar möjlighet att ansluta till 
gemensamhetsanläggning får vatten och avlopp. 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland atmat fås på webbplatsen: 
www .av loppsguiden.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 
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 får dig (www.avloppsguiden.se) 
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Ärende 

föreläggande om 
ing på fastigheten 

Miljöavdelningen har inspekterat avloppsanläggningen som tillhör 
Skoldostermacken den 20 november 2012. Vid inspektionen konstaterades 
att avloppsvattnet passerar genom två stora brunnar samt en slamavskiljare 
utformad 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 
(fordelningsbrunn, luftningsrör, i11spektionsbrunn etc) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens la'av på tillfredställande rening. 

På Slcoklostermacken bedrivscafe-och restaurangverksamhet 
Dricksvattenforsö1jningen sker genom Skoldoster Wärdshus. Avståndet 
mellan vattenbrunn och avloppsanläggningen är mer än 50 m. 

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 
tillfi·edsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har i 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 fastighetsägaren getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på förslaget. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-11-26 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Kmt Hedman 
(S) tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till byggnaden 
förbättra fastighetens befintliga 

avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning så att 
funktionshav for hög skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå minst: 

• A v loppsanordningen ska uppnå minst 90 % reduktion av 
organiska ämnen (BOD7) eller motsvara en halt på högst 30 
mg/l på utgående vatten. 

• A v loppsanordningen ska uppnå minst 90 % reduktion av fosfor 
(tot-P) eller motsvara en halt på högst l mg/l på utgående 
vatten. 

• Avloppsanordningen ska uppnå minst 50% reduktion av kväve 
(tot-N) eller motsvara en halt på högst 40 mg/l på utgående 
vatten. 

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

3. foreläggandet ska forenas med ett vitesbelopp på 80 000 la' 

4. åtgärderna ska vara vidtagna senast 2014-04-01. 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. 

5. forordnamed stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga laaft. 

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

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning ti112 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 
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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. 

Motivering 

Lagstiftning 

l kap J § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagraf utgör en utgångspunkt for arbetet med att 
forbättra bristfålliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp for följande: 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska frä~jas så att hetslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
A v ktmskapskravet 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 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 förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
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 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 kum1a 
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. 
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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 utfaras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balleens foreskrifter får forenas med villkor. 

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 fåretägganden eller forbud får forenas med vite. 

26 kap. 26 § miljöbalken 
En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbatt 
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. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
imiktningen for miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB l : l). A v loppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I forsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterfåljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. A v loppsanläggningen 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 fororening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 
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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 
gtundvattnet och risk for fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Skälet ti ll detta 
är att byggnaden ligger inom område klassat som sh·andsskyddsområde, dvs 
300m från strandlinjen. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen tillhörande 
skoklostermacken inte uppfyller de Ja-av som ställs i miljöbalken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om fåretäggande att åtgärda 
avloppet senast l april 2016. 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort 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) krävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning imättas. 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 am1at 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 

Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar (väntas 
bli publicerad i början av 2008). 

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. 
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Fakturan kommer 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 för dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp- vilken telmik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 
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föreläggande om 
avloppsanläggning på fastigheten 

Ärende 
~en har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten 
......_den 10 april 2012. Vid inspektionen konstaterades att 
toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten leds till forst en rensbrunn 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. Runt 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 salmas. Någon rening av avloppsvattnet 
sker inte och därmed uppfylls inte miljöbalkens hav på tillfredställande 
rem ng. 

Fastigheten nyttjas som permanentbostad av tre personer. 
Dricksvattenforsötjningen sker genom borrad brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen är mindre än 50 m. 

- 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 gjmts trots att skälig tid har getts for att anordna en 
tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har slaiftligen informera~ 
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 
inkomma med synpunkter på förslaget. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-04-23 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare till fa att forbättra 

fastighetens befintliga avloppsanläggning eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att funktionshav for normal skyddsnivå uppnås. 
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2. A v loppsanordningen ska uppnå minst 90 % reduktion av organiska 
ämnen (BOD7) eller motsvara en halt på högst30mg/l på utgående 
vatten. 

3. Avloppsanordningen ska uppnå minst 70% reduktion av fosfor (tot-P) 
eller motsvara en halt på högst 3 mg/l på utgående vatten. 

4. Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk 
för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras 
för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller 
badvatten. 

5. föreläggandet ska förenas med ett vitesbelopp 40 000 kr per person, 
totalt 80 000 la:. 

6. åtgärderna ska vara vidtagna senast 20 I 4-04-0 l. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om till stånd (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. 

7. förordna med stöd av 22lcap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt I 1 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

8. 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. 

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

Lagstöd: 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 (1998:808), 

Motivering 

Lagstiftning 

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. 

l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt för arbetet med att 
förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp för följande: 
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Punkt l . Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av fororeningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp 
uppnås. 

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 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 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 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmått järnfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

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

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foreskrifter får forenas med villkor. 

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

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 ornedelhatt 
även om det överklagas. 

13 §förordning om m.iljöfarlig 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. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen för miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäla-as en hälsosam och god 
miljö" (MB l: 1). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I första hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

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 gr·tmdvatten. 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 
är tät och läcker ut avloppsvatten. Efterföljande reningssteg salenas 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 förorening av 
grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utföras med normal skyddsnivå. 
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~nämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
~nte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Av den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om fåretäggande 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) hävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning inrättas. Ansökningshandlingar får en 
sådan anläggning finns att hämta på Håbo konununs 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 reningsiaaven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fäs 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 tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

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 rekonunenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkunnig person inom området. 

Fakturan konuner att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsheskrivning infi I trationlmarkbädd 
Km ta 
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) 
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föreläggande om ~e 
avloppsanläggning på fastigheten -

Ärende 
Miljöavdelningen inspekterar kontinuerligt avloppsanläggningar i Håbo 
kommun sedan 2010. Syftet med inspektionerna är att kontrollera 
anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla 
havet på godtagbar rening innan 2021. 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 8 maj 
2012. Avloppsanläggningen betjänar ett fritidshus. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen fi'amkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till åkerdränering utan någon ytterligare rening. 

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

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och dä1med uppfylls inte 
miljöbalkens hav på tillfredställande rening. 

Den tidigare ägaren~ar informerats i har underrättats i 
inspektionsrapport d~-09 om att nuvarande utsläpp inte 
uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att 
avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. Vid fårsä 
~informerades de nya ägarna 
- om att avloppet måste åtgärdas. Några ännu mte 

JUSTERARE 

gjorts trots att skälig tid har getts for att anordna en tillfredsställande rening 
av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har· · shivelse daterad den 9 
mars 2015 att Bygg- och miljönämnden fareslås fatta beslut den 7 april 
2015 om fåretäggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. 
Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på forslaget 

Några synpunkter har inte inkommit från fastihetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-05-11 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som 

att forbättra fastighetens befintliga avloppsanläggning eller att installera 
en ny avloppsanläggning så att funktionshav for normal skyddsnivå 
uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

• 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. 

3. föreläggandet forenas med ett vitesbelopp på 40 000 lu per person, totalt 
80 000 kr. 

4. åtgärderna ska vara utforda senast l april 2016. 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. 

5. forordnamed stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning i 
fastighetsregistrets insluivningsdel. När anteckning gjmts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid fårsäljning av fastigheten. 

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

Lagstöd: 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 (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
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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. 

Motivering 

Lagstiftning 
l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt får arbetet med att 
fårbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp får följande: 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Ateranvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska fi·ämjas så att kretslopp 
uppnås. 

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 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 förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall v idtas så snart det finns 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 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 får att ändamålet ska lemma 
uppnås med minsta intrång och olägenhet får människors hälsa och miljön. 

2 kap. 7 § miljöbalken (rimlighetsavvägn.ing) 
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 får 
sådana åtgärder. 
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9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten 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. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter får fårenas med villkor. 

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. 

13 §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 amnälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen får miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer til?forsäkras en hälsosam och god 
mi!jö" (MB l: 1). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I fårsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd mi!jö. 

Bedömning: 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning får WC luävs att 
slamavskiljaren har tre kamrar och en våtvolym på minst 2 m3

. Det ska 
också finnas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller markbädd. 
Den befintliga anläggningen saknar efterföljande reningssteg och bedöms 
inte uppfylla gällande laav på rening. 
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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 fårorening av 
grundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och mi ljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

: • l • nämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. A v den 

anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om fåreläggande att åtgärda 
avloppet senast den l april 2016. 

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) hävs 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 saklemmig person inom området. 

Vilka krav ställs på en "godkänd" av/oppsanläggninq? 
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". 
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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 blUrmen är grävd eller borrad. Tätlic 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 prov gropar. 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 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 få1teckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fi·am en Avloppspolicy for 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 fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhändetta 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 tallic 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 
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) 
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föreläggande o~ande 
avloppsanläggning på fastigheten,-

Ärende 
Miljöavdelningen inspekterar kontinuerligt avloppsanläggningar i Håbo 
kornmw1 sedan 2010. Syftet med inspektionerna är att kontrollera 
anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla 
havet på godtagbar rening innan 2021 . 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 27 
mars 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 två 
stycken enlcammarbrwmar med direktutsläpp i det intilliggande diket ett par 
meter bort. Efterfåljande rening salrnades helt. 

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

Dricksvattenförsörjning sker genom grävd brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen är mindre än 50 m. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

har underrättats i inspektionsrapport 
"--v-r.<..u om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt 

miljöbalkens bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats 
inom l år. När fastigheten såldes i oktober 2012 har de nuvarande ägama 
fått ta del av laavet på en ny avloppsanläggning. 

En begäran om att få förlängd åtgärdstid fram till årsskiftet 2013-2014 
inlcom per e-post den20mars 2013. 

En ansökan om nytt avlopp har lämnats in den 3 februari 2014. Begäran om 
komplettering skickades ut den 6 februari och den 5 mars. 

Fastighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid har getts 
får att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat och 
slaivelse daterad den 9 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 inkomma med synpunkter på förslaget. 
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JUSTERARE 

Några synpunkter har inte inkommit från fastihetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-03-28 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare ti Il fastigheten 

fastighetens befintliga avloppsanläggning en ny 
avloppsanläggning så att funktionskrav för nmmal skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav får normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

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

3. föreläggandet fårenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person, totalt 
80 000 kr. 

4. åtgärdema ska vara utförda senast l april 2016. 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. 

5. förordna med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt Il att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

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

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19lcap. 5 §punkt 11,26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
12-13 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
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JUSTERARE 

Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
2011-06-13 KF § 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ l 21, 
2012-11 -12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

Motivering 

Lagstiftning 
J kap J § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt får arbetet med att 
fårbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp får följande : 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller atman 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp 
uppnås. 

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 får att skydda mäm1iskors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Sl<ador 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 medfåra olägenhet får människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar får 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 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 mimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått jämfå1t med kostnaderna får 
sådana åtgärder. 
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JUSTERARE 

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. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foreslaifter får forenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönä11U1den har rätt att meddela fåretäggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, fåreskrifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

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 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. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriletningen for miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB 1:1). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I forsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen 

Bedömning 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning 

Bygg- och miljönällli1den bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning for WC laävs att 
slamavskiljaren har tre kamrar och en våtvolym på minst 2m3

. Det ska 
också finnas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller markbädd. 
Den befintliga anläggningen har en underdimensionerad slamavskiljare och 
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salenar efterföljande reningssteg. Avloppsanläggningen bedöms därfår inte 
uppfylla gällande krav på rening. 

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 markenleder till fårorening av 
grundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

~ämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
......_inte uppfyller de hav som ställs i miljö balken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om fåretäggande att åtgärda 
avloppet senast den l april 201 6. 

JUSTERARE 

Bygg- och miljönämnden har då också gjOJt 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 tillstånd av Bygg- och 
miljönämnden får att anlägga en avloppsanläggning dit toalettavloppsvatten 
ska ledas. Ansökningshandlingar får en sådan anläggning finns att hämta på 
Håbo konununs 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 saldemmig 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 fitms 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 får er fastighet. Mer information om hur du planerar får 
ditt avlopp och vilka reningstelmiker som finns återfinner du på 
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JUSTERARE 

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 
befmtliga 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 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 klmskap kan anlita en entreprenör eller konsult. 
Miljöavdelningens uppgift är att ge råd och tips. En fåtteckning 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 reningsJaa v 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 får att orohändetta 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 för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggnings beslui vning infiltration/ markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler får dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
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- Enskilt avlopp - vilken telmik passar får dig (www.avloppsguiden.se) 

överklagandehänvisning samt 
delgivningskvitto 
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JUSTERARE 

läggande om~e 
avloppsanläggning på fastigheten,-

Ärende 
har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten 

den 17 juli 2012. Vid inspektionen konstaterades att 
toalett-, bad-, disk-, tvättavloppsvatten leds till en slamavskiljare. Det gick 
inte att avgöra hur många kamrar slamavskiljaren hade, om det fanns ett t
rör monterat på utloppsledningen eller om mellanväggarna var hela. Några 
ytterligare anordningar (fördelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn 
etc) som tyder på ett efterfåljande reningssteg saknas. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

Fastigheten nyttjas som permanentbostad. Dricksvattenfårsötjningen sker 
genom borrad bn1m1. 

har underrättats i inspektionsrapport den 17 juli 2012 om att 
'u"'"'-'-"' uts 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 får att anordna en tillfredsställande 
rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat~ch den 9 
mars 2015 att Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut den 7 april 
2015 om föreläggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. 
Innan nä1m1den fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på förslaget. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-07-17 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
ägare t1 fårbättra 

fastighetens ntliga avloppsanläggning era en ny 
avloppsanläggning så att funktionslaav får hög skyddsnivå uppnås. 

2. A v loppsanordningen ska uppnå minst: 
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JUSTERARE 

• Avloppsanordningen ska uppnå minst 90% reduktion av organiska 
ämnen (BOD7) eller motsvara en halt på högst30mg/l på utgående 
vatten. 

• A v loppsanordningen ska uppnå minst 90 % reduktion av fosfor 
(tot-P) eller motsvara en halt på högst l mg/l på utgående vatten. 

• A v loppsanordningen ska uppnå minst 50 % reduktion av kväve 
(tot-N) eller motsvara en halt på högst 40 mg/l på utgående vatten. 

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

3. Föreläggandet fårenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person, 
totalt 80 000 la. 

4. åtgärderna ska vara vidtagna senast 2016-04-01 . Itman åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) inges till 
miljökontoret I ansökan/amnälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

5. fårordnamed stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga haft. 

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

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt Il , 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 

Motivering 
Lagstiftning 

12-13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
Taxa får tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställd av Kommunfullmäktige 
201 1-06-13 KF § 79 med revideringar 2011-11 -07 KF § 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-1 2- 15 KF§ 116. 

l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt får arbetet med att 
fårbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp får fåljande: 
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JUSTERARE 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvimting liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp 
uppnås. 

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 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 förebyggas, 
lUndras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snmt 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 försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som itmebär 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 mätmiskors hälsa och miljön. 

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

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter får forenas med villkor. 

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

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om fåretägganden eller fårbud 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 manimättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta arunätas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
imiktningen får miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsä!a·as en hälsosam och god 
miljö" (MB 1: l). A v loppsutsläpp fi·ån enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I forsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salmar efterfåljande 
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 fårorening av grundvatten. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet får människors hälsa och 
miljön. 

Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
rening än slamavskiljning och att ett efterföljande reningssteg saknas. 

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 fårorening av 
grundvattnet och risk får fororening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönänmden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
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är att den ligger inom strandskyddsområde, dvs 300m från Mälarens 
strandlinje. 

önämnden 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 2016-04-0 l . 

Bygg- och miljönämnden har då också gjmt 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) hävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning inrättas. Ansökningshandlingar får en 
sådan anläggning finns att hämta på Håbo kommuns hemsida 
http:l/www.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. 

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 
firu1s även möj lighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

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 saldumnig person inom området. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeslaivning infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
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föreläggande om 
avloppsanläggning på fastigheten 

Ärende 
Miljöavdelningen inspekterar kontinuerligt avloppsanläggningar i Håbo 
kommun sedan 2010. Syftet med inspektionerna är att kontrollera 
anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla 
kravet på godtagbar rening innan 2021. 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 26 
juni 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. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet till vägdiket utan någon ytterligare rening. 

Miljöavdelningen har inte kunnat återfilma något tillstånd till anläggningen i 
vå1t arkiv. 

Avståndet mellan vattenbruru1 och avloppsanläggningen är mindre än 50 m. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens la-av på tillfredställande rening. 

Dåvarande ägare- har den 26 juni 2012 unclenättats i 
inspektionsrappmt daterad 2012-06-27 om att nuvarande utsläpp inte 
uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att 
avloppsanläggningen ska åtgärdas. Eftersom fastighetsägaren är en äldre 
person med låg belastning på avloppsanläggning skulle avloppet åtgärdats 
inom 5 år. 

I samband med forsäljning av fasti 
inspektionsrappmt till köparen 
avloppsanläggningen ska 

Den 21 november 2014 n ·<t TT%r1P" 

om att 

hälsoskyd · ägare av 
for att diskutera bland atmat 

avloppsanläggningar so~äger. Vid mötet kom vi överens om att 
under 2014 skulle avloppsanläggningar till och 
Skoldostermacken åtgärdas. 
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Kommunicering 
Miljöavdelningen har i skrivelse daterad den 
27 januari 2015 att Bygg- och miljönämnden fatta beslut den 7 april 
2015 om fåreläggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. 
Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägaren getts möjlighet att 
inkomma med synptm.kter på forslaget 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-06-27 
- Tjänsteslaivelse daterad 2015-03-30 

Jäv 
På gnmd av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Kurt Hedman 

(S) tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
· ga avloppsanläggning 

en ny avloppsanläggning så att funktionskrav for 
nmmal skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav for normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk for smitta eller atman olägenhet, t.ex. lukt, där 
människor kan exponeras for det, exempelvis genom 
fårorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. foreläggandet forenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr per fastighet. 

4. åtgärderna ska vara utforda senast l april 2016. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. amnälan 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. 

5. forordnamed stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 §punkt Il att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~~{ l 
Nr 2015.244 



HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN § 49 BMN 2015/34 ECOS 2012-000271 

JUSTERARE 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Insla-ivning) for anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdeL När anteckning gjmts gäller 
forbudet även mot en ny ägare vid forsä ljning av fastigheten. 

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

Lagstöd: 

Motivering 

Lagstiftning 

16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till2 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 revideringar 2011-11-07 KF § 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt for arbetet med att 
fOrbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp for fOljande: 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av forareningar eller a1man 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapskravet) 
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 för att skydda mä1miskors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
S1cador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska forebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga forsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det fim1s skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet for mä1miskors 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 marlc- 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 dem1a bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått järnfort med kostnadema får 
sådana åtgärder. 

9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten 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. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fciresla'ifter får fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fcireläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, fcireskrifter 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. 

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. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen får miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna ldaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäla-as en hälsosam och god 
miljö" (MB l: l ). A v loppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I fårsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen In en över ödning och God bebyggd miljö. 
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Bedömning 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning får WC krävs att 
slamavskiljaren har tre kamrar och en våtvolym på minst 2 m3

. Det ska 
också finnas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller markbädd. 
Den befintliga anläggningen salenar efterföljande reningssteg och bedöms 
inte uppfylla gällande krav på rening. 

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 fårorening av 
gtundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

~ämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
- inte uppfyller de !G-av som ställs i miljöbalken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att åtgärda 
avloppet senast den l april 2015. 

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) 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 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 
avloppsanläggt1ing 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 
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ar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av 
vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras. 

Miljöavdelningen vill att ni tmdersöker möj ligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning for er fastighet. Mer information om hur du planerar for 
ditt avlopp och vilka reningstekniker som fitms 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 for att boka tid for 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 forteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en Avloppspolicy for små 
avloppsanläggningar. Av policyn framgår vilka reningshav som ställs vid 
etablering av nya bostadshus i områden, som salmar 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 fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar for att omhänderta avloppsvattnet fi:ån 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 
Anlä ingsbeshivning infiltration/markbädd 
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K mi a 
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 delgivningskvitto 
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reläggande 
avloppsanläggning på fastigheten 

Ärende 
har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten 

23 oktober 2012. Närvarande vid inspektionen var Il 
ende i Till avloppsanläggningen är två byggnader 

anslutna. Vid inspektionen konstaterades att bad-, disk-, tvätt- och 
toalettavloppsvatten till en oval slamavskiljare. Eftersom slamavskiljaren 
ligger djupt har överdelen forlängts vilket forsvårar möjligheten att bedöma 
dess utformning och invändigt skick. Det går heller inte att avgöra om det 
finns ett t-rör på utloppsledningen. Från slamavskiljaren leds vattnet vidare 
ut i en fordelningsbrunn med utlopp. Vattnet stod över utloppsledningarna 
så att dessa inte gick att se. Ä ven i de avslutande luftningsrören i slutet på 
infiltrationsbädden står det vatten. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens hav på tillfredställande rening. 

Båda byggnaderna används som permanentbostäder. 
Dricksvattenforsö1jningen sker genom borrad brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen uppges vara minst 50 m. 

Båd~ underrättats i 
inspe~ 23 om att nuvarande utsläpp inte 
uppfyller rening enligt miljöbalkens bestämmelser och att 
avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. Både vid inspektionen 
och i inspektionsrapporten har vi lämnat information om att det inte är 
tillåtet att bygga ett nytt avlopp utan forst söka tillstånd. 

- ar under 2014 utfart vissa forbättringar. Innan forbättringarna 
utfordes skulle en ansökan forst ha lämnats in till Bygg- och miljönämnden. 
Det finns heller inte någon redovisning i efterhand över de forbättringar som 
gjorts på avloppet. 

Kommunicering 

~och miljönämnden har informerat 
- den 11 februari 2015 att Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

beslut om fåretäggande om åtgärder av den bristande avloppsanläggningen. 
Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägarna getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på forslaget 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-26 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Kurt Hedman 
(S) tjänstgör som ordinarie tmder detta beslut. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare till forbättra 

fastighetens befintliga avloppsanläggningen eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att nedanstående krav klaras. Föreläggandet 
forenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person, totalt 80 000 la'. 

2. åtgärderna ska vara vidtagna senast 2016-04-0 l . Ttman 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 heslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

3. Avloppsanordningen ska uppnå funktionshav for normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

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

5. förordna med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) for anteckning i 
fastighetsregistrets inshivningsdel. När anteclming gjorts gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

7. ta ut en avgift motsvarande 2 timmar för handläggning av ärendet. 
A v giften är for närvarande 950 Ja- per titmne. 

Lag stöd: 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 (1998:808), 
12-13 § forordningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet 
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och hälsoskydd 
Taxa for tillsyn och prövning enligt miljöbalkens och 
strålskyddslagens onu·åde fastställd av Kommunfullmälctige 
2011-06-13 KF§ 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 

Motivering 

Lagstiftning 

J kap J § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt får arbetet med att 
forbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp får fåljande: 

Punkt I. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom am1an hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapsla·avet) 
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 art och omfattning får 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 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 försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som i1mebär 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 mi ljön. 

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 försiktighetsmåttjämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 

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

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåresla'ifter får fårenas med villkor. 

26 kap. 9 § mi(jöbalken 
Bygg- och miljönänmden har rätt att meddela fåreläggande eller fårbud får 
att bestämmelser i miljöbalken, fåresluifter 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. 

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 efterfåljande 
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 im1ehåller 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. 

Vid inspektionen konstaterades att slamavskiljarens utformning och skick 
var oklar samt att det efterföljande reningssteget stod i vatten. 

De fårbättringar som utfördes under 2014 skulle först ha prövats hos Bygg
och miljönämnden. I prövningen ingår att länma in handlingar som visar 
vilken typ av avloppsanläggning som ska utfaras, vilken typ av 
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markfårutsättningar som gäller (provgrop på platsen) och dimensionering av 
anläggningen. Därefter meddelas en beslut eller tillstånd får anläggningen. 
Först då har man tillåtelse att börja gräva. 

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 fårorening av 
grundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

~ämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
- inte uppfyller de luav som ställs i miljöbalken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att åtgärda 
avloppet senast 2016-04-0 l . 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i fårhållande till nyttan. 

~nämnden anser därfår att det är skäligt att ställa krav på att 
- och som fastighetsägare vidtar lämpliga 

JUSTERARE 

skyddsåtgärder när det gäller utsläppet av avloppsvattnet. 
Kostnaden får att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till en anläggning 
som kan godkärmas av Bygg- och miljönämnden, får anses vara skälig i 
fårhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) luävs att en av Bygg- och 
miljönänmden godkänd anläggning inrättas. 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 reningshaven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland annat fäs 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 tanlc till toalettavloppsvattnet Det 
finns även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 
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Infmmation 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. 

Paktman konuneratt skickas separat. 

Bilaga 

JUSTERARE 

Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeshivning infiltration/markbädd 
Kmia 
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) 

: .. .. ..... .. ng 
ed överklagandehänvisning samt delgivningskvitto 

med överklagandehänvisning samt delgivningskvitto 
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reläggande om-e 
avloppsanläggn ng på fastigheten,-

Ärende 
Miljöavdelningen inspekterar kontinuerligt avloppsanläggningar i Håbo 
kommun sedan 2010. Syftet med inspektionerna är att kontrollera 
anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla 
kravet på godtagbar rening innan 2021 . 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 26 
maj 2012. Avloppsanläggningen betjänar ett fritidshus. Till 
avloppsanläggningen avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk 
och tvätt. Vid inspektionen fi·amkom att avloppsanläggningen består av 
slamavskiljare i fmm av en enkammarbrunn. Ytterligare anordningar 
(fordelningsbrunn, luftningsrör, inspektionsbrunn och dylikt) som tyder på 
ett efterfåljande reningssteg salrnas. 

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

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

har underrättats i inspektionsrapport daterad 2012-
utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 

bestämmelser och att avloppsanläggningen ska åtgärdas. Några åtgärder har 
inte gjorts trots att skälig tid har getts for att anordna en tillfredsställande 
rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informera 
den 9 mars 2015 att bygg- och milj 

· slaivelse daterad 
beslut den 7 

april 2015 om fåretäggande om åtgärder av den bristande 
avloppsanläggningen. Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägaren 
getts möjlighet att inkomma med synpunkter på forslaget 

Några synpunkter har inte inkommit fi·ån fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-06-27 
- Tjänsteslaivelse daterad 2015-03-26 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. ägare till 
u."'"'F.''"'"''"'" befintliga 

avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning så att 
funktionskrav får normal skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav får normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk får smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där 
människor kan exponeras får det, exempelvis genom 
fororening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. fåreläggandet fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 h . 

4. åtgärderna ska vara utförda senast l april2016. Innan åtg~irderna 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. 

5. fårordnamed stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inskrivning) får anteclming i 
fastighetsregistrets inshivningsdel. När anteckning gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid forsäljning av fastigheten. 

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9lcap 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 -06-1 3 KF § 79 med revideringar 2011-11 -07 KF§ 121, 
201 2-11-12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 
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Motivering 

Lagstiftning 
l kap l§ miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagraf utgör en utgångspunkt får arbetet med att 
fårbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp får följande: 

Punkt l . Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Ptmkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
A v kunskapshavet 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 (j'örsiktighetsprincipen) 
Skador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snati det fim1s 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 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 får att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet får mätmiskors hälsa och miljön. 

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

9 kap. 7 § miljöbalken 
Avloppsvatten 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 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåreslaifler får fårenas med villkor. 

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. 

13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsosl9'dd 
Det luävs 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. 

Miljömtlien 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
iruiktningen får miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska lemma ldaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillforsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB l: l). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I fårsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning får WC lc:rävs att 
slamavskiljaren har tre kamrar och en våtvolym på minst 2m3

. Det ska 
också fitmas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller markbädd. 
Den befintliga anläggningen består endast av en enkammarbruru1 och saknar 
efterföljande reningssteg och bedöms inte uppfylla gällande krav på rening. 

Vid utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag kan dessa orsaka 
övergödning vilket bl. a. leder till syrebtist, algblomning och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten som sker till marken leder till fårorening av 
grundvattnet och risk får fårorening av omgivande vattentäkter. 
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I ditt fall gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att för recipienten 
gäller normal skyddsnivå. Detrna bedömning gör Bygg- och miljönämnden 
pga. recipienten för avloppsvattnet leds till Mälaren där den ekologiska 
statusen är satt till måttlig. Bygg- och miljönämnden bedömer att den 
sökanden har visat att anläggningen kan klara normal skyddsnivå för 
miljöskydd. 

~ämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
- inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Av den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att åtgärda 
avloppet senast den l april 2016. 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är timlig i förhållande till nyttan. 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 §förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs ti llstånd 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:/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 saldctmnig person inom området. 

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 infil tration 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, bötjasedan med 
attmäta 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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JUSTERARE 

ka1ian. 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 
vattenbrum1en. Kontakta gärna "ortens" grävare for att boka tid for grävning 
av provgt·opar. Så snart ni bestämt er for att gt·äva provgropar kontaktar ni 
mig på ovanstående direktnummer. Det är bra om jag har möjlighet att vara 
på fastigheten när provgroparna gt·ävs. Då kan vi tillsammans på plats 
diskutera e1i 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 fårteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas for arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram en A v loppspolicy får små 
avloppsanläggningar. Av 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 avloppsanlägg11ing kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Alternativa lösningar får att omhänderta avloppsvattnet från byggtladen 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 för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeshivning infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanlägg11ing" 
Lagar och regler for dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp - vilken telmik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

överklagandehänvisning samt 
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Ärende 

föreläggande o 
gn ng på fastigheten 

Sedan 20 l O görs kontinuerligt inspektioner av fastigheter med enskilda 
avloppsanläggningar inom Håbo kommun. Syftet med inspektionerna är att 
kontrollera anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska 
uppfylla kravet på godtagbar rening innan 2021. 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 15 
maj 2012. A v loppsanläggningen betjänar en permanentbostad och två 
mindre byggnader. 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 enligt muntliga uppgifter vidare till en 
infiltration med oklar utformning. Ytterligare anordningar 
(fordelningsbmnn, luftningsrör, inspektionsbrunn odyl) som tyder på ett 
efterföljande reningssteg saknas. 

Miljöavdelningen har inte lemmat återfinna något tillstånd till anläggningen i 
vått arkiv. 

Dricksvattenfårsötjning sker genom grävd/borrad bnnm. Avståndet mellan 
vattenbrmm och avloppsanläggningen är minst 50 m. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

- har underrättats i inspektionsrapport daterad 

JUSTERARE 

2012-05-16 om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt 
miljöbalkens bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats 
inom l år. Några åtgärder har inte gj01ts trots att skälig tid har getts får att 
anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat- i skrivelse 
daterad den 9 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 inkomma med synpunkter på förslaget. 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 
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Beslutsunderlag 
- h1spektionsrappmi daterad 2012-05-16 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som fOrbättra 

fastighetens befintliga avloppsanläggning eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att funktionskrav för hög skyddsnivå uppnås. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionsla-av på minst: 

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

• 90% reduktion av fosfor (tot-P) eller motsvara en halt på högst 
l mg/l på utgående vatten. 

• 50% reduktion av kväve (tot-N) eller motsvara en halt på 
högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där 
märnuskor kan exponeras för det, exempelvis genom 
förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

3. föreläggandet förenas med ett vitesbelopp på 40 000 la- per person, totalt 
80 000 kr. 

4. åtgärderna ska vara utförda senast 2016-04-0 l . 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. 

5. förordna med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

6. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inslaivning) för anteckning i 
fastighetsregistrets insluivningsdel. När anteckning gjmis gäller 
förbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till2 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 
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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, 
2012-1 1-12 KF§ 125 och 20 14-12-15 KF§ 116. 

Motivering 

Lagstiftning 
l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens pmialparagrafutgör en utgångspunkt får arbetet med att 
fårbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp får följande: 

Purilet l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
Av kunskapsla-avet 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 (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 medfåra olägenhet får människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) eller vidtar åtgärden som 
ansvarar får att vidta försiktighetsmåtten. 

2 kap. 6 § miljöbalken (Lokaliseringsprincipen) 
För åtgärder som innebär att man tar i anspråk ett marlc- 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 rar inte anses vara orimliga att 
uppfylla. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått jämfåti med kostnaderna får 
sådana åtgärder. 

s:;ziA#t l 
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JUSTERARE 

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. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balleens föreskrifter tär förenas med villkor. 

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 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 anmälas till Bygg- och 
milj önämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen för miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB l: l). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I första hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 

Vid inspektionen konstaterades att avloppsanläggningen består av en 
trekammarbrunn med en oklart utformad infiltrationsbädd enligt muntliga 
uppgifter. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
behöver åtgärdas. För en avloppsanläggning för WC krävs att 
slamavskiljaren har tre kanu·ar och en våtvolym på minst 2m3

. Det ska 
också finnas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller markbädd. 
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Den befintliga anläggningen har endast en tvåkammarbrunn som 
slamavskiljare, och utformningen av det efterfoljande reningssteget är 
old art. 

A v loppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens Ja-av på rening av 
avloppsvatten. A v loppsanläggningen behöver åtgärdas. 

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 
g~undvattnet 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 hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att fastigheten ligger inom strandskyddsområde, dvs 300m från Mälarens 
strandlinje. 

~ämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
- n te uppfyller de krav som ställs i miljö balken. A v den 
anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om fåretäggande att åtgärda 
avloppet senast den l april 2016. 

JUSTERARE 

Bygg- och miljönämnden har då också gjmt 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) Ia-ävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning imättas. Ansölmingshandlingar for en 
sådan anlägg11ing 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". 

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 la-av ställs på en "godkänd" avloppsanläggning? 
En väl fungerande och godtagbar anlägg11ing ska bestå av slamavskiljare 
(förbehandling) och minst ett efterf6ljande 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 får 
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JUSTERARE 

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 
vattenbrUimen. 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 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 fåtteckning över 
entreprenörer, som kan anlitas får arbeten med enskilda 
avloppsanläggningar, bifogas också. 

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

De redovisade reningsJuaven 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 
Anläggningsheskri v ni ng infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning" 
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JUSTERARE 

föreläggande om åtgärder av bristande 
avloppsanläggn ng på fastigheten 

Ärende 
Miljöavdelningen har sedan 20 l O inspekterat enskilda avloppsanläggningar 
inom Håbo kommtm. Syftet med inspektionerna är att kontrollera 
anläggningamas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla 
havet på godtagbar rening. 

Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning på 5 
oktober 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 enkammarbrunn. Efter slamavskiljaren leds 
spillvattnet enligt muntliga uppgifter vidare till en infiltration med oklar 
utformning. Slamavskiljaren var full med slam och slamflykt har skett 
vidare ut till fordelningsbrunnen och infiltrationsbädden. 

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

Dricksvattenforsörjningen sker genom borrad brunn. 

underrättats i inspektionsrapport 
den 23 oktober 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 och 
skrivelse daterad den 6 mars 2015 att Bygg- och miljönämnden fareslås 
fatta beslut om foreläggande om åtgärder av den bristande 
avloppsanläggningen den 7 april 2015. Innan nämnden fattar sitt beslut har 
fastighetsägama getts möjlighet att inkomma med synpunkter på forslaget 

Några synpunlcter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport daterad 2012-10-05 

- Tjänsteshivelse daterad 2015-03-26 
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JUSTERARE 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som 

fastighetens befintliga avloppsanläggning eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att funktionskrav får normal skyddsnivå uppnås. 

2. A v loppsanordningen ska uppnå funktionshav får normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

3. utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk 
får smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där mämriskor kan exponeras 
for det, exempelvis genom fororening av dricksvatten, grundvatten eller 
badvatten. 

4. foreläggandet forenas med ett vitesbelopp på 40 000 kr per person, totalt 
80 000 kr. 

5. åtgärderna ska vara utforda senast 2016-04-01. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) inges till 
miljökontoret I ansökan/amnälan ska ingå en projektering som visar hur 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

6. fårordua med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

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

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 § punlct 11, 26 kap 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 
2011-06-13 KF § 79 med revideringar 2011-11-07 KF§ 121, 
2012-11 -12 KF§ 125 och 2014-12-15 KF§ 116. 
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Motivering 

Lagstiftning 
l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt for arbetet med att 
forbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp for följande: 

Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av föroreningar eller atwan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Ateranvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
A v kunskapshavet följer att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens mt 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 medfora olägenhet for mä1wiskors hälsa. Det är den som 
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 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 försiktighetsmått 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. 
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JUSTERARE 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland mmat att tillstånd, godkäm1ande och dispenser enligt balken 
eller balkens föreskrifter får fårenas med villkor. 

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 förbud tär 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 manimättar 
avloppsanordning utan vattentoalett ska detta anmälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen får miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs." en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB l: l ). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I fårsta hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen salenar efterfö ljande 
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 itmehåller 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. 

Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av en for 
underdimensionerad slamavskiljare (utformad minst som en 
trekammarbrunn) samt en oklart utformad infiltrationsbädd som saknar 
tillstånd. 
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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 förorening av omgivande vattentäkter. 

Fastigheten ligger i område där Bygg- och miljönämnden bedömt att 
enskilda avlopp ska utföras med normal skyddsnivå for miljöskydd. Denna 
bedömning görs pga. recipienten för avloppsvattnet leds till sjön Mälaren 
där den ekologiska statusen är satt till måttlig. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
 inte uppfyller de hav som ställs i miljöbalken utan 

behöver åtgärdas. 

A v den anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om föreläggande att 
åtgärda avloppet senast den l april 2016. 

Bygg- och miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i forhållande till nyttan. 

Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens hav 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. A v loppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Bygg- och miljönämnden anser att den avloppsrening som nu finns på 
fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. 
A v loppsvatten som genomgått rening i en underdimensionerad 
slamavskiljare innehåller närsalter och bakterier. Bygg- och miljönämnden 
gör därfor bedönmingen att nuvarande utsläpp av avloppsvatten itmebär en 
risk for människors hälsa och miljön eftersom utsläpp av närsalter leder till 
ökad övergödning. 

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 imättas. Ansökningshandlingar for en 
sådan anläggning fitms 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". 

Observera att det hävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden for att anlägga 
en ny avloppsanläggning till vilken toalettavloppsvatten avleds. Kontakta 
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gärna Miljöavdelningen om ni har frågor kring utformningen av en 
avloppsanläggning. 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utf01ma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldcunnig 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. 

För en avloppsanläggning for WC krävs att slamavskiljaren har tre katm·ar 
och en våtvolym på minst2m3 (med kemisk fållning minst 4m3

. Det ska 
också finnas ett efterföljande reningsteg, t.ex. en infiltration eller marlcbädd. 

Alternativa lösningar for att omhänderia avloppsvattnet från 
fastigheten[ Objektfastighet J 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. 

Miljöavdelningen vill att ni undersöker möjligheten att anordna en ny 
avloppsanläggning för 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 brum1arnas läge på 
kartan. Ange även om brunnen är grävd eller borrad. Tärlic igenom hur ni 
kan lösa avloppet och var det är lämpligt att borra eller gräva den egna 
vattenbnnmen. 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. 
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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 fcir 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 
fim1s 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 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skölsel av avloppsanläggning" 
Lagar och regler fcir dig med enskilt avlopp (www.avloppsguiden.se) 
Enskilt avlopp- vilken teknik passar fcir dig (www.avloppsguiden.se) 

~die 
- och 
delgivningskvitto 

överklagandehänvisning samt 
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Ärende 

föreläggande om~stande 
ng på fastigheten,-

På fa finns två permanentbostäder. 
Miljöavdelningen har i ppsanläggningen tillhörande 
byggnaden med adress den 27 september 2012. Vid 
inspektionen konstaterades att toalett-, bad-, disk-, tvättavloppsvatten leds 
till en två stycken slamavskiljare utformade som först en enkammarbrunn 
och sedan en tvåkammarbrunn. Ytterligare anordningar som tyder på ett 
efterföljande reningssteg i marken salmas. 

Fastigheten nyttjas som idag som petmanentbostad av en person som bor 
där 4 dagar per vecka. Dricksvattenforsötjningen sker genom borrad brunn. 
Avståndet mellan vattenbrunn och avloppsanläggningen är mindre än 50 m. 

har underrättats i inspektionsrapport den 22 oktober 2012 
om att nuvarande utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid har 
getts for att anordna en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 

Miljöavdelningen har informera~en 6 mars 2015 att 
Bygg- och miljönämnden foreslå~de föreläggande om 
åtgärd av den bristande avloppsanläggnin~s den 7 april 
2015. Innan nämnden fattar sitt beslut har - etts möjlighet 
att inkomma med synpunkter på förslaget. 

den 23 februari 2015 begäti längre åtgärdstid 
äger fastigheter vars avloppsanläggningar har visat sig 

vara bristfåtliga och inte uppfyller Miljöbalkens krav på rening av 
avloppsvatten. Orsaken är att byggnaden idag bebos av en person som vistas 
där 4 gånger per vecka vilket gör att anläggningen har låg belastning. Hon 
önskar få åtgärdstiden framskjuten till den 31 december 2017. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrappott daterad 2012-1 0-22 

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Kurt Hedman 
(S) tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l . ägare till fastigheten 
befintliga 

avloppsanläggningen eller att installera en ny avloppsanläggning så att 
nedanstående hav klaras. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funktionskrav får normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

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

4. fåreläggandet ska fårenas med ett vitesbelopp på 80 000 h. 

5. åtgärderna ska vara klara senast 2017-12-31. Innan åtgärderna vidtas 
måste ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) inges till 
miljökontoret I ansökan/anmälan ska ingå en projektering som visar hm 
avloppsfrågan ska lösas. När beslut har meddelats kan åtgärder vidtas. 

6. fårordnamed stöd av 22 kap. 28 §och 19lcap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

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

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19lcap. 5 §punkt 11 ,26 kap 9 § 
miljöbalken (1998 :808), 
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, 
2012-11-1 2 KF§ 125 och 2014-1 2-15 KF§ 116. 
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JUSTERARE 

Motivering 

Lagstiftning 

l kap l § miljöbalken 
utgör en utgångspunkt får arbetet med att fårbättra bristfålliga avlopp. De 
punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda 
avlopp får följande: 

l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 

2. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

3. Återanvändning och återvim1ing liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp uppnås. 

Ett ensldlt avlopp kan också beröras av omrc'idesbestämmelserna i MB 7 
kap. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 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 olägenhel. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
Slcador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga fårsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det fitms skäl att anta att en 
verksamhet kan medfåra olägenhet får människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten 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 bedönming skall särskilt beaktas nyttan av 
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. 
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16 kap 2 § m.iljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens fåreskrifter får forenas med villkor. 

26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela fåretäggande eller forbud får 
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 ornedelhatt 
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 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning. Miljöavdelningen bedömer därfor att 
avloppsanläggningen saknar efterfoljande rening och därfår inte uppfyller 
miljöbalkens luav 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 
for människors hälsa och miljön. 

Vid utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar 
övergödning vilket bl. a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening 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 utfåras med normal skyddsnivå. 

~iljönämnden anser att det är skäligt att s~ 
~som ägare till byggnaden på fastighete~ 
vidtar lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av 
avloppsvattnet. Kostnaden for att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till 
en anläggning som kan godkännas av Bygg- och miljönämnden, får anses 
vara skäl ig i fårhållande till den miljönytta åtgärden innebär. Bygg- och 
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JUSTERARE 

miljönämnden har då också gjort 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) krävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning inrättas. Ansölmingshandlingar 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 avloppsanläggning" . 

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

Alternativa lösningar får att omhände1ia 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 
fim1s även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar. 

Eftersom det i vissa fall kan vara svårt att dimensionera och bygga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en saldcunnig person inom området. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Planera ditt avlopp steg för steg (www.avloppsguiden.se) 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbesluivning 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 - vi lken telmik passar for dig (www.avloppsguiden.se) 

överklagandehänvisning samt delgivningskvitto 
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föreläggande 
g på fastigheten, 

Ärende 
På fastigheten finns två permanentbostäder. 
Miljöavdelningen har i l ppsanläggningen tillhörande 
byggnaden med adress en 27 september 2012. Vid 
inspektionen konstaterades att toalett-, bad-, disk-, tvättavloppsvatten leds 
till en slamavskiljare utformad som en trekammarbrunn. Brunnens 
mellanväggar har bötjat vittra sönder och locket var trasigt. Några 
ytterligare anordningar som tyder på ett efterfåljande reningssteg i marken 
salrna s. 

Det fitms ett tillstånd till anläggningen meddelat 1981-05-08 for en 
slamavskiljare med infiltration. Ritningen som är inlämnad visar att det ska 
finnas en fordelningsbrunn och två utlopp vidare till dräneringsslag på 2x24 
m. Däremot finns det inte slutdokumentation på hur avloppsanläggningen 
skulle vara utförd. 

Fastigheten nyttjas som idag som permanentbostad. 
Dricksvattenforsötjningen sker genom borrad brunn. Avståndet mellan 
vattenbrunn och avloppsanläggningen är ungefår 50 m. 

har underrättats i inspektionsrapp mi den 22 oktober 2012 
om att utsläpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 
bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom l år. 

- har inte vidtagit några åtgärder trots att skälig tid har 
~a en tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

JUSTERARE 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har informerat 9 mars 2015 att 
Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut gällande föreläggande om 
åtgärd av den bristande avloppsanläggnin~as den 7 april 
2015. Innan nämnden fattar sitt beslut har- getts möjlighet 
att inkomma med synpunkter på fårslaget 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport daterad 20 12-1 0-22 

- Tjänstesluivelse daterad 2015-03-16 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Pettersson (C) i beslutet. Kurt Hedman 
(S) tjänstgör som ordinarie under detta beslut. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. som ägare till fastigheten 
förbättra permanentbostadens 

befintliga eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att nedanstående krav klaras. 

2. avloppsanordningen ska uppnå funlctionsluav får normal skyddsnivå på 
minst: 

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

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

3. utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk 
får smitta eller am1an olägenhet, t.ex . lukt, där människor kan exponeras 
får det, exempelvis genom fårorening av dricksvatten, grundvatten eller 
badvatten. 

4. föreläggandet ska torenas med ett vitesbelopp på 80 000 kr. 

5. åtgärderna ska vara vidtagna senast 2016-04-01. I1man 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. 

6. förordna med stöd av 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vunnit laga kraft. 

7. sända beslutet till Lantmäteriet (Division Inshivning) får anteckning i 
fastighetsregistrets inshivningsdel. När anteclming gjorts gäller 
fårbudet även mot en ny ägare vid försäljning av fastigheten. 

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 § och 19 kap. 5 § punlct 11, 26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 
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. 
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JUSTERARE 

Motivering 

Lagstiftning 

l kap J§ miljöbalken 
utgör en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfåtliga avlopp. De 
punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda 
avlopp för följande: 

l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
om dessa orsakas av föroreningar eller atman påverkan. 

2. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

3. Återanvändning och återvinning liksom atman hushållning med 
material, råvaror och energi ska främjas så att hetslopp uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskapsla·avet) 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 mäm1iskors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) 
S1cador och olägenheter som kan påverka människors hälsa ska förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snatt det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa. Det är den som 
bedriver verksamheten 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 kUlrna 
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 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. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland atmat att tillstånd, godkärulande och dispenser enligt balken 
eller balleens föreskrifter får forenas med villkor. 
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26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller forbud for 
att bestämmelser i miljöbalken, foreslai.fter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

26 kap. 14 § miljöbalken 
Beslut om förelägganden eller fårbud fär 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 !aävs 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 
Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet inte genomgår längre 
gående rening än slamavskiljning. Eftersom det salmas slutdokumentation 
på avloppsanläggningen går de inte avgöra om det films ett efterföljande 
reningssteg. Miljöavdelningen bedömer därfor att avloppsanläggningen 
salmar efterföljande rening och därfOr inte uppfyller 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. Avloppsvattnet 
medverkar till övergödning och är en olägenhet for människors hälsa och 
miljön. 

Vid utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar 
övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet 
och risk for fårorening av omgivande vattentäkter. 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med normal skyddsnivå. 

~iljönämnden anser att det är skäligt att 
- som ägare till byggnaden på 

JUSTERARE 

vidtar lämpliga skyddsåtgärder när det gäller det fortsatta utsläppet av 
avloppsvattnet. Kostnaden får att vidta 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 har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken 
att åtgärden är rimlig i forhållande till nyttan. 
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JUSTERARE 

Information 

För att få släppa ut avloppsvatten enligt 13 § fårordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning inrättas. Ansökningshandlingar får 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 avloppsanläggning". 

De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. Vägledning vid val 
av avloppsanläggning kan bland am1at 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 
fim1s även möjlighet att rena avloppsvattnet i ett rninireningsverk. 

Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar (väntas 
bli publicerad i början av 2008). 

Eftersom det i vissa fall kan vara svårt att dimensionera och bygga 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 
Anläggningsbeslaivning infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
Planera ditt avlopp 
Nah1rvårdsverkets 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) 

: a • ... .t. ~ ng 
med överklagandehänvisning samt delgivningskvitto 
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JUSTERARE 

föreläggande om 
avloppsanläggning på fastigheten, 

Ärende 
Miljöavdelningen har inspekterat fastighetens avloppsanläggning den 17 
april 2012. Till avloppsanläggningen är toalett-, bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten anslutet från ett fritidshus. Vid inspektionen 
konstaterades att avloppsvattnet leds till en felvänd slamavskiljare utformad 
som en trekammarbrunn. Slam har vid något eller några tillfållen stigit över 
mellanväggarna vilket är ett tecken på att slamtömning inte gjorts 
regelbtmdet eller att vatten läckt in bakifrån anläggningen. 

Någon rening av avloppsvattnet sker inte och därmed uppfylls inte 
miljöbalkens krav på tillfredställande rening. 

Dricksvattenfårsötjningen sker genom borrad brunn. 

underrättats i inspektionsrapport den 19 april 
om att äpp inte uppfyller rening enligt miljöbalkens 

bestämmelser och att avloppsanläggningen skulle ha åtgärdats inom 1 år. 
Några åtgärder har inte gjorts trots att skälig tid har getts får att anordna en 
tillfredsställande rening av avloppsvattnet. 

Kommunicering 
Miljöavdelningen har c- skrivelse 
daterad den 9 mars 2015 att Bygg- och miljönämnden föreslås fatta beslut 
den 7 april 2015 om fåretäggande om åtgärder av den bristande 
avloppsanläggningen. Innan nämnden fattar sitt beslut har fastighetsägarna 
getts möjlighet att inkomma med synpunkter på fårs laget 

Några synpunkter har inte inkommit från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Inspektionsrapport daterad 2012-04-19 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-26 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

l. 
som ägare till fastigheten att fårbättra 

iga avloppsanläggning eller att installera en ny 
avloppsanläggning så att funldionslcrav får hög skyddsnivå uppnås. 

2. A v loppsanordningen ska uppnå minst: 
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• A v loppsanordningen ska uppnå minst 90 % reduktion av organiska 
ämnen (BOD7) eller motsvara en halt på högst30mg/l på utgående 
vatten. 

• Avloppsanordningen ska uppnå minst 90% reduktion av fosfor (tot
P) eller motsvara en halt på högst l mg/l på utgående vatten. 

• Avloppsanordningen ska uppnå minst 50% reduktion av kväve (tot
N) eller motsvara en halt på högst 40 mg/l på utgående vatten. 

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad 
risk för smitta eller allllan olägenhet, t.ex. lukt, där mälllliskor kan 
exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, 
grundvatten eller badvatten. 

3. föreläggandet förenas med ett vitesbelopp på 40 000 h per person, totalt 
80 000 kr. 

4. åtgärderna ska vara utförda senast 20 16-04-01. 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. 

5. förordna med stöd av 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11 att beslutet 
ska gälla även om det inte vum1it laga haft. 

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

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

Lagstöd: 16 kap 2 § miljöbalken med hänvisning till2 kap 2-3 §§samt 
9 kap 7 §, 22 kap. 28 §och 19 kap. 5 §punkt 11,26 kap 9 § 
miljöbalken (1998:808), 

Motivering 

Lagstiftning 

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. 

l kap l § miljöbalken 
Miljöbalkens portalparagrafutgör en utgångspunkt för arbetet med att 
förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller 
indirekt koppling till enskilda avlopp för följande: 
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Punkt l. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä 
genheter om dessa orsakas av fårmeningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp 
uppnås. 

2 kap 2 § miljöbalken (kunskaps/a-avet) 
Av kunskapskravet 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 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 förebyggas, 
hindras eller motverkas genom behövliga fårsiktighetsmått 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet kan medfora olägenhet får 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 detrna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra forsiktighetsmåttjämfort med kostnaderna for 
sådana åtgärder. 

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 uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfåras. 

16 kap 2 § miljöbalken 
anger bland annat att tillstånd, godkännande och dispenser enligt balken 
eller balkens foreskrifter får forenas med villkor. 
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26 kap. 9 § miljöbalken 
Bygg- och miljönämnden har rätt att meddela föreläggande eller förbud för 
att bestämmelser i miljöbalken, föresia'ifter och andra beslut som meddelats 
med stöd av balken ska efterlevas. 

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 omedelbatt 
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 atunälas till Bygg- och 
miljönämnden. 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål som anger 
inriktningen för miljöarbetet i Sverige. Målen syftar till att generationsmålet 
i miljöbalken ska kunna klaras, dvs. "en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillforsäkras en hälsosam och god 
miljö" (MB l: l). Avloppsutsläpp från enskilda hushåll bidrar till 
övergödning och påverkan på grundvatten. I första hand berörs 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. 

Bedömning 

Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen saknar efterföljande 
rening och att avloppsvattnet inte genomgår längre gående rening än 
slamavskiljning. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte miljöbalkens 
h av på rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen 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. 

Vid inspektionen konstaterades att avloppsvattnet enbart genomgår en 
slamavskiljare utan efterföljande rening. 

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 förorening av 
grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter. 
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Det aktuella avloppet ligger i ett område där Bygg- och miljönämnden 
bedömt att enskilda avlopp ska utfåras med hög skyddsnivå. Skälet till detta 
är att fastigheten inom strandskyddsområde, dvs300m från Mälarens 
strandlinje. 

: . . . iljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten 
inte uppfyller de hav som ställs i miljöbalken. A v den 

anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om fåreläggande att åtgärda 
avloppet senast 2016-04-0 l . 

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) hävs att en av Bygg- och 
miljönämnden godkänd anläggning inrättas. Ansökningshandlingar får en 
sådan anläggning fim1s att hämta på Håbo kommtms hemsida 
http://www.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. 

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 
fiill1s även möj lighet att rena avloppsvattnet i ett minireningsverk 

Information om små avlopp fiill1S i Naturvårdsverkets allmälUla råd NFS 
2006 :7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar (väntas 
bli publicerad i början av 2008) . 

Eftersom det i vissa fall kan vara komplicerat att utforma och anlägga en 
avloppsanläggning rekommenderar Bygg- och miljönämnden att man anlitar 
en sakkulU1ig person inom området. 

Fakturan kommer att skickas separat. 

Bilaga 
Ansökan om enskild avloppsanläggning 
Anläggningsbeskrivning infiltration/markbädd 
Karta 
Entreprenörslista 
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Lundby 3:4, förhandsbesked för ett enbostadshus, Kräggavägen 
15 

Sammanfattning 
Ärendet avser ett fårhandsbesked får att bygga ett enbostadshus i ett plan 
om 150-200 m2 samt stycka av en tomt om 6000 m2 från den ursprungliga 
fastigheten Lundby 3:4. Lundby 3:4 1igger mellan de små byarna Ltmdby 
och Bnnma, ca 2lrm nordväst om Bålsta tätort längs vägen ut mot Krägga. 
Planerad utfart från föreslagen tomt till väg 542 (Kräggavägen) är godkänd 
av trafikverket 

Fastigheten är belägen utanfår planlagt område. Fastigheten ligger inom 
område som är av riksintresse får kulturmiljövård. Fastigheten ligger nära 
El8, därfår har en trafikbullerutredning begärts. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanfår planlagt område inom ett område som är av 
riksintresse får kulturmiljövård som i översiktplanen (ÖP) beshivs som: 
Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska kommunikationsleder med 
omfattande fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer. 
Kommunens mål enligt översiktsplanen är att miljöer och objekt av 
kulturhistoriskt värde ska skyddas, så att det kulturhistoriska värdet består. 

I ÖP:n finns vidare en rekommendation får bebyggelseutveclding i 
Yttergran som lyder: Enstaka hus kan tillkomma. Nya hus skafrämst 
förläggas till VA-stråken. Nya hus bör lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Nytt hus bör tillform, läge och utformning anpassas till 
befintlig bebyggelse. 

I ÖP:n står även en allmän rekommendation får bebyggelse i Håbo kommun 
som lyder: Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig 
bebyggelse eller längs huvudvägarna och underförutsättning att elen är 
förenlig med de kulturhistoriska värdena samt att VA1i·ågan går att lösa 
tillfredställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse, vad 
gäller läge, form och utförande. 

JUSTERARE 

Kommunikation 
Kollektivtrafik med buss finns längst med väg 542 (Kräggavägen). 

Fastigheten ligger inte inom planeratVA-ledningsstråk på landsbygden. 
Däremot finns tillstånd från Miljöavdelningen på Bygg- och 
miljöförvaltningen får att inrätta enskild avloppsanläggning på del av 
fastigheten Lundby 3:4 daterat 2015-03-02. 
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JUSTERARE 

Inga yttranden har kommit in. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan 
- situationsplan 
- Trafikbullerutredning 
- Beslut om anslutning till väg 542 
- Beslut om enskilt avlopp 
- Tjänsteskrivelse 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

2014-11-19 
2014-11-17 
2014-12-19 
2014-12-22 
2015-03-02 
2015-03-30 

l. Som fårhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (20 l 0:900), 
PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen med nedan givna villkor. 

2. Avgiften for ansökan om fårhandsbesked fastställs till 4 694 kronor (i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat. 

Villkor 

• Förhandsbesked gäller redovisad placering. 

• Byggnaden ska utformas och placeras så att den ansluter till uppländsk 
byggnadstradition. Fasader ska utföras i trä med tak av tegelröda 
takpmmor. 

Motivering 
Den sökta åtgärden uppfyller kraven på platsens lämplighet enligt PBL:s 2 
kap. Fastigheten har tillstånd att ansluta infart från väg 542. Tillstånd for 
enskilt avlopp finns får fastigheten. Goda kommunikationer finns till 
fastigheten genom kollektivtrafik. Avstyckningen ligger i anslutning till 
befmtlig bebyggelse och längs en av kommunens huvudvägar. Då närmast 
befintlig bebyggelse utgörs av enbostadshus byggda på 80-talet begränsas 
utformningskrav till träfasader och tak av tegelröda takpannor. 

Trafikbullerutredningen visar att med den föreslagna placeringen av 
bostadshuset gällande riktlinje för högsta ekvivalenta bullernivå 55dB(A) 
utanfor bostadshusets fasad Idaras med god marginal. 
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Bilagor 
- Bilaga l - Handlingar som ingår i beslutet 
- Bilaga 2 -Hur man överklagar 

Information 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär forhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbötjas. 

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov for 
åtgärden söks inom två år efter att beslutet om forhandsbeskedet vunnit 
laga Ia-aft. 

sökandelbyggherren uppmärksammas på att tiden for överklagande är 
tre veckor från och med berörda tagit del av beslutet. Det är lämpligt att 
kontrollera med byggavdelningen om någon överklagan inkommit. 

Beslutsexpedi- · 
Beslutet delges (sökande) 

Övriga berörda meddelas om kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 
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Kalmar Prästgård 1:12, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Lilla Sistavägen 

Sammanfattning 
Ansökan avser fårhandsbesked får nybyggnad av ett enbostadshus i Lilla 
Bista by ca 3,5 km söder om Bålsta tätort. Tomten är belägen mellan Bista 
industriområde mot nordöst och Gyllendal mot söder. Byggnaden är tänkt 
att placeras i fastighetens västra hörn mot Kalmar Prästgård 1 : 11. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanfår detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. 

Kommunalt V A går att ordna, fastigheten ligger inom verksamhetsområdet 
får VA. För ett bra utnyttjande av tomten bör en framtida nybyggnation 
anpassas till de rättigheter som finns. Genom fastigheten går en kommunal 
V A-ledning upplåten med ledningsrätt 

Enligt ledningsrättsbeslut från lantmäteriet får Kalmar Prästgård l : 12 tredje 
punkt "Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra 
markanvändningen genom att exempelvis uppföra ny byggnad eller på 
annat sätt använda området så att skador kan uppstå på ledningen". 

Yttrande 
Ärendet har remitterats till VA-enheten i Håbo kommun som meddelat att 
kommunalt vatten och avlopp går att ordna eftersom fastigheten ligger inom 
konununens verksamhetsområde får V A. V A-enheten i Håbo kommun 
skriver i sitt yttrande att avstyclmingen är möjlig så länge framtida 
nybyggnationer håller rätt avstånd till ledningar enligt ledningsrätten. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfålle 
· enli . 25 § ~gare av fastighet-

och- bedöms vara berörda. 

Inga yttranden har kommit in. 

Beslutsunderlag 
situationsplan, 2015-01-23 
Ansökan 
Tjänsteshivelse, 2015-03-30 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/36 

l . Som fårhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (20 l 0:900), 
PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen med tillhörande villkor och upplysningar. 

2. Avgiften får fårhandsbeskedet är 6 474lcronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och placering. För att väma 
om en god användning av marken och klara riktlinjerna fOr högsta 
ekvivalenta trafikbullernivåer från Kalmarleden ska det nya bostadshuset 
placeras väster om befintlig ledningsrätt 

Ny bebyggelse bör i sin utformning anknyta till lokal byggnadstradition och 
utfåras med träfasader i falu rödfårg och med röda eller svarta tak med 
förebild i bebyggelsen i närliggande Lilla Bista by. 

Motivering 
Fastigheten Kalmar Prästgärd l: 12 är inte ianspråktaget får bostadsändamål 
ännu men det är tänkt att utnytljas får ändmålet i framtiden. Den föreslagna 
placeringen av bostadshuset innebär ett bra utnyttjande av tomten som 
anpassas till befintlig ledningsrätt och på rätt avstånd från Kalmarleden får 
att inte störas av trafikbuller. Åtgärden strider inte mot gällande "Fördjupad 
översiletsplan får Bålsta tätort" från 20 l O. 

Enligt 2 kap 4-5 § plan- och bygglagen bedöms den föreslagna åtgärden 
lämplig får ändamålet samt uppfyller leraven i 8 kap 9 § PBL (2010:900). 

Information 

• Åtgärden kräver anmälan till VA-avdelningen i Håbo kotrunun. 

• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov får åtgärden söks inom två 
år efter beslutet om fårhandsbesked vunnit laga kraft, 9 kap. 39 § P BL. 

• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas, 9 kap. 39 § PBL 

• Sökanden/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagande är 
tre veckor från och med berörda tagit del av beslutet om bygglov. Det är 
lämpligt att kontrollera med byggavdelningen om någon överklagan 
inkommit. 

Bilagor 
Bilaga 1- Ritningar som ingår i beslutet 
Bilaga 2- Hur man överklagar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/36 

Beslut från nämnden delges sökande och fastighetsägare. 

JUSTERARE 

Sändlista, beslutsexpediering 
Beslut expedieras i sin helhet till: 

stighetsägare/sökanden) 

(sakägare) 

(sakägare) 
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Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN §59 BMN 2015/19 

Information från förvaltningen 

Personalen från bygg- och miljöforvaltningens kart- och mätverksamhet 
informerade om deras arbete. 

Förvaltningschefen informerade om dagsläget gällande ett forbud som 
fårvaltningen lagt gentemot en livsmedelsverksamhet, och om de hav 
som ställts samt de åtgärder som gjorts av verksamhetsutövaren och vad 
som återstår att göra. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör informerade om det misstänkta 
~·spill av hydraulolja och ev skärvätska, på fastigheten 
..._i Bålsta. 

Förvaltningschefen informerade om programmet för introduktionsdagen 
den 29 april. Programmet delades ut. 

T.fbygglovchefinformerade om att ansökan om bygglov på den så 
kallade Glastomten i centrala Bålsta har inkommit. Håbohus AB ska 
bygga flerfamiljshus med 11 O lägenheter. Illustrationer, skisser och 
lägenhetslösningar presenterades. Avsikten är att bygglovet behandlas 
på nästkommande nämndsammanträde. 
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JUSTERARE 

BMN § 60 BMN 2015/36 

Beslut om yttrande angående vattenverksamhet Frösundavik, 
SMAA AB, Frösundavik 4:8 och 4:10 i Håbo kommun, 
diarienummer 535-1406-2015 

Sammanfattning 

Miljöskyddsenheten, vid Länsstyrelsen i Uppsala län, har i remiss med 
diarienummer 535-1406-2015 inkommit med begäran om yttrande angående 
vattenverksamhet i Frösundavik till Kommunen. Remissen inkom till bygg
och miljönämnden den l O mars. Sökande är Småa AB och fastigheter som 
berörs av den ansökta vattenverksamheten är Frösundavik 4:8 och 4:10. 

Senaste datum for yttrande var den 3 april. Miljöavdelningen har ansökt om 
uppskov och bygg- och miljönämnden har ratt lov av länsstyrelsen att 
inkomma med yttrande efter det att nämndsordfårande tagit yttrandet på 
delegation. Bygg- och miljönämnden fareslås besluta att yttrandet får tas på 
delegation av bygg- och miljönämndens ordforande. 

Tillståndsnämnden beslutade den 3 november 2014 (TSTN § l 05) att ge 
Småa AB dispens från strandskyddsbestämmelserna for de åtgärder, i fmm 
av anläggningar for friluftsaktiviteter, som sökande vill utfora på 
landområdet i samband med utvecldandet av bostadsbebyggelsen i 
Frösundavik. Småa ABs ansökan om vattenverksamhet tilllänsstyrelsen rör 
de åtgärder som sökande vill utfora, och som utöver 
strandskyddsbestämmelserna i kapitel sju, också omfattas av 
bestämmelserna om vattenverksamhet i miljöbalkens 11 kapitel. 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutade att ge bygg- och miljönämndens 
ordfOrande delegationsrätt for att ta beslut om yttrande tilllänsstyrelsen i 
remitterat ärende med diarienummer 535-1406-2015 genom att lämna 
kommentarer i, till delegationsbeslutet bilagd, skrivelse. 
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Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

BMN 2015/32 

Handikapprådet ville att nämnden skulle ta upp frågan om rampen på MIX
kliniken. Den är får brant enligt handikapprådet. 

Förvaltningen ska titta på frågan och återkoppla till nämnden. 
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