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§ 68
Detaljplan för omlastningsstation av hushållsavfall –
samrådsremiss från samhällsbyggnadsavdelningen
Gödastorp 3:13
Dnr M-2017-1345
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att planen för anläggning för
sortering av brännbart avfall och omlastning av hushållsavfall antas. Nämnden
anser att det är i samhällets intresse att denna typ av anläggningar finns.
Nämnden anser även att denna anläggning krävs för att kommunen ska kunna
uppfylla det krav som finns på att återvinna eller bortskaffa hushållsavfall enligt
15 kap 20 § Miljöbalken på ett miljömässigt och ekonomiskt rimligt sätt.
Om planen inte antas ser nämnden att negativ miljöpåverkan kommer att ske i
och med längre och fler transporter av osorterat hushållsavfall. Kostnaden för
dessa transporter kommer även att belasta boende i Falkenberg och Varbergs
kommun.
Placering
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att placeringen av verksamheten är bra
även om störningar kan uppstå hos närboende. Nämnden anser att nyttan av
verksamheten överväger den förväntande olägenhet som kan antas uppstå vid
denna typ av verksamhet.
Lukt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att omlastnings av hushållsavfall
kan orsaka störningar hos närboende, främst i form av lukt. Nämnden anser att
åtgärder för att förhindra lukt inte ska regleras i planbestämmelser utan bör
regleras i verksamhetens miljötillstånd.
Buller och trafikbuller
Verksamheten kan orsaka störningar i form av buller. Den största källan till
buller kommer att vara från trafik på avfartsvägen från väg 150 till och från
verksamheten. Nämnden konstaterar att trafiken på avfartsvägen kommer att öka
från 20 fordon per dag i dagsläget till 100 fordon per dag vid fullt belastad
anläggning. Nämnden anser att buller från trafik och från verksamheten i
möjligaste mån inte ska hanteras i planbestämmelserna utan i verksamhetens
miljötillstånd.
Justerandes sign
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§ 68 forts.
Dagvatten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att planen möjliggör för
anläggande av en dagvattendamm. Dagvatten från hårdgjorda ytor bör ledas till
dagvattendamm. Slutlig utformning och drift av dagvattendammen bör inte
regleras i planbestämmelserna utan bör handläggas i ansökan om tillstånd till
omlastning av hushållsavfall hos Länsstyrelsen i Hallands län eller via en
anmälan om dagvattenanläggning till nämnden.
Enskilt avlopp
Planområdet ligger utanför kommunalt VA, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
anser att planbestämmelserna ska ange att avloppsfrågan ska ordnas på platsen.
Skadedjur
Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att skadedjur i form av måsfåglar
och råttor kan förekomma vid denna typ av verksamhet. Nämnden anser
skadedjursfrågan inte bör regleras i planbestämmelserna utan i verksamhetens
miljötillstånd.
Radon
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att en kompletterande
markundersökning med avseende på radon rekommenderas i planbeskrivningen.
Strandskydd och biotopskydd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att planområdet inte berörs av
strand- eller biotopskyddat område och därför behöver dessa frågor inte regleras
i planbestämmelserna.
Förorenad mark
Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att det inte finns några kända eller
misstänkta föroreningar inom, eller i närheten av planområdet. Nämnden
bedömer att det inte finns något behov att reglera sanering eller att vidare
markundersökningar krävs i planbestämmelserna.
_____
Redogörelse för ärendet
I september 2017 ansökte Vatten & Miljö i Väst om detaljplanbesked på delar av
fastigheten Gödastorp 3:13. I februari 2018 hölls ett samrådsmöte och i
september 2018 lämnades detaljplanen för yttrande hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggande av en
verksamhet för omlastnings av hushållsavfall för Varberg och Falkenbergs
kommun i området Gödastorp, Falkenbergs kommun.
Justerandes sign
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§ 68 forts.
Förslag och yrkanden
Ordförande Ingemar Johansson (C) meddelar jäv och lämnar sammanträdet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02 lämnat
förslag på yttrande i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden belslutar enligt förvaltningens förslag
_____

Justerandes sign
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§ 69
Vattenskyddsområde för Ätrans samhälle – Remiss från
länsstyrelsen dnr 513-4805-18
Esered 1:216
Dnr M-2016-1234

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande om föreslagna
föreskrifter för grundvattentäkterna inom Ätrans samhälles vattenskyddsområde.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför tillsyn inom miljöbalkens område. I
tillsynen kontrolleras bland annat att föreskrifter följs och därmed anser vi att
föreskrifter ska utformas på ett tydligt sätt för att underlätta tillsynen.
1.

Ordet invallat (3§, första stycket i förslag till föreskrifter) bör
definieras/förklaras i bilaga 2 (Definitioner av begrepp). Ordet kan
uppfattas som otydligt gällande vilken grad av invallning som menas.

2.

I 4§ pkt a, första stycket, föreskrivs att endast annan yrkesmässig hantering
än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden i primär zon.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser, med utgångspunkt från
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16),
att detta förbud bör gälla all hantering av bekämpningsmedel inom primär
zon, alltså även privat hantering.

3.

Begreppet ”tillfällig förvaring” (6§, första stycket) bör definieras med en
tidsangivelse i bilaga 2.

4.

Uttrycket ”överstigande en avverkningssäsong” (6§, andra stycket) bör om
möjligt bytas ut mot mängdangivelse i kubikmeter. Detta för att underlätta
vid tillsynsmyndighetens bedömning huruvida föreskriften är uppfylld.

5.

I 6§, andra stycket, krävs det tillstånd för permanenta upplag av bark, flis,
spån, timmer och liknande i primär och sekundär skyddszon.
Formuleringen går emot pkt.5 i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16) till 7 kap. 22 §. MB där man rekommenderar förbud mot denna
typ av upplag inom primär och sekundär skyddszon, se nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69 forts.
”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär och
sekundär skyddszon permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. I
sekundär skyddszon bör upplag från en avverkningssäsong få förekomma.
För tillfälliga sådana upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav
på tillstånd.”
6.

I 7§ om materialtäktverksamhet och schaktningsarbeten bör tilläggas ett
stycke om att användning av förorenade massor är förbjudet i båda
skyddszonerna. Detta skulle förtydliga att det inte endast är upplag av
förorenade massor som förbjuds utan även användning desamma.

7.

I 8§, andra stycket bör det tilläggas att även nyanläggning för uttag av
vatten från jord är förbjudet (primär skyddszon) respektive kräver tillstånd
(sekundär skyddszon). Detta är i linje med Naturvårdsverkets allmänna
råd. I nuvarande lydelse gäller föreskriften enbart vid uttag av vatten från
berg.

8.

Regler kring väghållning finns med i både 6§ och 10§. Förslagsvis flyttas
rubriken väghållning och de tillhörande femte och sjätte styckena, som
berör hantering av vägsalt samt beläggningsarbete på väg, till 10§.
_____
Redogörelse för ärendet
Falkenbergs Vatten och Renhållning AB har vid Länsstyrelsen i Hallands län
ansökt om fastställelse av vattenskyddsområde Ätrans samhälle med därtill
hörande föreskrifter för grundvattentäkterna på rubricerad fastighet. Falkenbergs
miljö- och hälsoskyddsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig om remissen.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02
Lämnat förslag på yttrande i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 70
Vattenskyddsområde för Gällared - Remiss från
länsstyrelsen dnr 513-4690-18
Gällared 5:24
Dnr M-2016-1064
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande om föreslagna
föreskrifter för grundvattentäkten inom Gällareds vattenskyddsområde.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför tillsyn inom miljöbalkens område. I
tillsynen kontrolleras bland annat att föreskrifter följs och därmed anser vi att
föreskrifter ska utformas på ett tydligt sätt för att underlätta tillsynen.
1.

Ordet invallat (3§, första stycket i förslag till föreskrifter)
bör definieras/förklaras i bilaga 2 (Definitioner av begrepp).
Ordet kan uppfattas som otydligt gällande vilken grad av
invallning som menas.

2.

Uttrycket ”överstigande en avverkningssäsong” (6§, andra
stycket) bör om möjligt bytas ut mot mängdangivelse i
kubikmeter. Detta för att underlätta vid tillsynsmyndighetens
bedömning huruvida föreskriften är uppfylld.

3.

I 6§, andra stycket, krävs det tillstånd för permanenta upplag
av bark, flis, spån, timmer och liknande i primär och
sekundär skyddszon. Formuleringen går emot pkt.5 i
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) till 7 kap. 22
§. MB där man rekommenderar förbud mot denna typ av
upplag inom primär och sekundär skyddszon, se nedan:

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att
i primär och sekundär skyddszon permanenta upplag av bark
och timmer är förbjudna. I sekundär skyddszon bör upplag
från en avverkningssäsong få förekomma. För tillfälliga
sådana upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav
på tillstånd.”
_____
Redogörelse för ärendet
Falkenbergs Vatten och Renhållning AB har vid Länsstyrelsen i Hallands län
ansökt om fastställelse av Gällareds vattenskyddsområde därtill hörande
föreskrifter för grundvattentäkten på rubricerad fastighet. Falkenbergs miljö- och
hälsoskyddsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig om remissen.
Justerandes sign
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§ 70 forts.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02
Lämnat förslag på yttrande i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 71
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Ljungby-Ågård
Dnr M-2013-734
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr )såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på adressen Ljungby-Ågård som ligger på fastigheten
Ljungby Ågård , från och med 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett
vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening
av avloppsvatten.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga
_____
Motivering av beslut
Den 2 november 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvatten
leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 6 augusti
2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut
kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren.
Fastighetsägaren har därefter skriftligt angivit att anläggningen ska anläggas så
snart entreprenören har tid. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden
till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
• Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förplikterser som följer av detta kapitel
iakttas
• Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
§ 71 forts.
Justerandes sign
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försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
• Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
• Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
• Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.
Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på
www.falkenberg.se/vattenavlopp
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-25
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 72
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Slätteberg
Dnr 2015-2186

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda handelsbolaget NN. nr ,
såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Slätteberg från och med den 28
februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 24 november 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer
att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav
vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 22 juli
2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med
fastighetsägaren. Handelsbolaget har genom NN kommit in med en skrivelse
där de yrkar att förbudet är felaktigt eftersom det gjordes utan ägarens
deltagande och att beslutet är taget på felaktiga grunder. Handelsbolaget anser
vidare att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska ta provet på vattnet. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen konsaterar att det är verksamhetsutövarens som
ska visa på att deras anläggning fungerar. Enligt vad vi sett ute på fastigheten
samt vad ni redovisat utgörs fastighetens avloppsanläggning av en
slamavskiljare utan någon efterföljande rening. Avloppsvatten ska avledas och
renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. Att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått
någon annan form av rening än slamavskiljning bedömer vi inte vara tillräckligt
för att uppfylla detta krav.

Justerandes sign
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§ 72 forts.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•
•

•

•
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser
som följer av detta kapitel iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen
ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud
förenas med vite

Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förbjöd den 17 december utsläpp av
otillräckligt renat avloppsvatten från fastigheten Slättberg . Fastighetsägare
Handelsbolaget överklagade beslutet och Länsstyrelsen upphävde
beslutet den 2 juni 2016 på grund av att förbudet var otydligt formulerat.
Nämnden förbjud den 1 juli 2016 Handelsbolaget att från och med den
28 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten. Beslutet överklagades och den 28 december 2016 ändrade
Länsstyrelsen beslutet endast på så sätt att det skulle börja gälla 20 månader efter
att beslutet vunnit laga kraft. Handelsbolaget överklagade Länsstyrelsens beslut.
Den 28 december 2018 meddelade Mark- och miljödomstolen dom att avslå
överklagandet. Mark och miljööverdomstolen lämnade inte prövningstillstånd.

Information
Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-10-10
Falkenbergs kommun

§ 72 forts
anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ni kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida.
Förslag och yrkanden
Peter Janson (S) meddelar jäv och lämnar sammanträdet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 73
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Arvidstorp
Dnr M-2016-1206
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN pers. nr och N N
pers. nr så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Arvidstorp från och med den
31maj 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera
fastighetsägare för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer
att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav
vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med er. Ni
meddelade då att ni avser att ansluta till det kommunala spillvattennätet och att
ni lämnat in en va-anmälan till vivab. Vid kontakt med vivab anger dessa att en
servis kommer att upprättas inom 3 månader och att det därefter kommer att vara
möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala nätet. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen ser positivt på en kommunal anslutning och bedömer
att tiden till 31 maj 2019 är tillräcklig för att möjliggöra en sådan lösning.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas

§ 73 forts.
Justerandes sign
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•

•

•
•

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 74
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Askhult
Dnr M-2016-947
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr ), så som
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Askhult från och med den 28 februari 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av
förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 21 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare
rening.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut
kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Vi har inte
hört något från fastighetsägaren sedan tillsynen 2016.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
• Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
• Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Justerandes sign
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• Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
• Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
• Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på
www.falkenberg.se/vattenavlopp.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-10-10
Falkenbergs kommun

§ 75
Förbud med vite mot utsläpp av
avloppsvatten
Stafsinge 3:10
Dnr M-2016-1210
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Tirol AB (org. nr), såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning till fastigheten Stafsinge 3:10 från och med den 28 februari
2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av
förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till en avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge 3:29.
Avloppsanläggningen utgörs av en slamavskiljare om 6 m3 med utsläpp till
stenkista/vattenområde. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att
hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket
kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Den 10 september 2018 meddelade ni ett intresse för att ansluta
avloppet från fastigheten till kommunalt Va-nät. Ni fick då information om att
kontakta VIVAB för besked om prisbild och vilka möjligheter som finns. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen har information om att andra närliggande
fastigheter har fått positiva reaktioner av VIVAB på sina önskningar om att
ansluta till kommunalt ledningsnät. Fastigheterna ligger precis som Stafsinge
3:10 utanför kommunalt verksamhetsområde.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-10-10
Falkenbergs kommun

§ 75 forts.

•

•
•

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska
efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du avleda
ditt avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Antingen via kommunal
Va-anläggning eller enskild godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 76
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Stafsinge
Dnr M-2015-2099
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr), såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning för fastigheten Stafsinge (lokaliserad på fastigheten
Stafsinge ) från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett
vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare på fastigheten Stafsinge . Efter
slamavskiljare leds vattnet vidare till stenkista/vattenområde.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på
fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om
hanteringen av avloppsvatten har förändrats vi har däremot fått information från
dig som fastighetsägare om en pågående dialog med Falkenbergs kommun om
vem som äger den befintliga avloppsanläggning till vilken du släpper ditt
avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att trots att frågan
om vem som är huvudman för nuvarande anläggning inte är utredd förhindrar
det inte att åtgärder vidtas som säkerställer att avloppsvatten som släpps ut från
din fastighet renas och tas om hand på ett enligt lagstiftningen godtagbart sätt.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 76 forts.
Justerandes sign
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•
•

•

•
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska
efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på Falkenbergs kommuns
hemsida.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-08
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 77
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Stafsinge
Dnr M-2016-1269
Beslut
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr), såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge från och med den 28 februari 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av
förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Inspektionen skedde tillsammans med
NN. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett.
Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till
slamavskiljare och därefter till stenkista/vattenområde.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på
fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om
hanteringen av avloppsvatten har förändrats vi har däremot fått information från
dig som fastighetsägare om en pågående dialog med Falkenbergs kommun om
vem som äger den befintliga avloppsanläggning till vilken du släpper ditt
avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att trots att frågan
om vem som är huvudman för nuvarande anläggning inte är utredd förhindrar
det inte att åtgärder vidtas som säkerställer att avloppsvatten som släpps ut från
din fastighet renas och tas om hand på ett enligt lagstiftningen godtagbart sätt.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
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Utdragsbestyrkande

24

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-10-10
Falkenbergs kommun

§ 78 forts.
•

•

•
•

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på Falkenbergs kommuns
hemsida.

Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-08
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 78
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Stafsinge
Dnr M-2016-1218

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (), såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintliga
avloppsanläggningar på fastigheten Stafsinge från och med den 31 maj 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av
förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att
hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket
kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Under sommaren 2018 meddelade du ett intresse för att ansluta ditt
avlopp till kommunalt VA-nät. Enligt VIVAB bör detta gå att ordna relativt
omgående med ledningsdragning över kommunens planlagda mark med
förutsättningen att anslutningspunkten flyttas närmare fastigheten Stafsinge 10:10
när kommunens mark bebyggs.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2019 är rimlig för
att hinna vidta de åtgärder som behövs.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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•

•
•

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du avleda ditt
avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Antingen via kommunal Vaanläggning eller enskild godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Stafsinge
Dnr M-2016-1220
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr) och NN
(pers. nr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
till befintlig avloppsanläggning på Stafsinge från och med den 28 februari 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare
för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
____
Motivering av beslut
Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare och vidare till en stenkista. Förbud mot
utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Inför detta beslut har ni haft möjlighet att yttra er. Ni har informerat om att ni
avser att anlägga en ny avloppsanläggning och fick tillstånd till detta den 10
september 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28
februari 2019 är rimlig för att ni ska hinna vidta åtgärder.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•
•

•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 79 forts.
Justerandes sign
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•
•

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Gunnarps-Forshult
Dnr M-2016-1404
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), så som
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Gunnarps-Forshult från och med den 28
februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 20 juli 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare
rening.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut
kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren.
Fastighetsägaren har därefter informerat oss via telefon att ansökan om att
anlägga en ny avloppsanläggning på fastigheten har dröjt på grund av personliga
och ekonomiska svårigheter. Han frågar om möjligheten att få dispens då han är
lantbrukare och har påverkats av den torra sommaren. Fastigheten GunnarpsForshult är ett fritidsboende som används sparsamt varför det inte bedöms vara
oskäligt att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder, eller upphöra med användandet av
anläggningen tills åtgärder är vidtagna.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
• Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80 forts.
•

•

•
•

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på
www.falkenberg.se/vattenavlopp
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Talgsjö
Dnr M-2016-1406
Förslag till beslut:
Förslag till beslut:
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), så som
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Talgsjö från och med den 28 februari 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av
förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 14 juli 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer
att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav
vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Den 29 november 2017 beviljades tillstånd till inrättande av
avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte
fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med
fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter muntligt angivet att anläggandet
av ny avloppsanläggning på fastigheten har dröjt på grund av att anläggningen
ska läggas gemensamt med grannfastigheten och han inväntar att förvärvet av
den fastigheten ska gå igenom för att kunna utföra allt grävarbete vid ett tillfälle.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81 forts.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•
•

•

•
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Redogörelse för ärendet
Vid inspektionen på fastigheten framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds
till slamavskiljare. Vidare rening efter slamavskiljare kan inte påvisas. Efter
inspektionen lämnades en bedömning av avloppsanläggningen till
fastighetsägaren. Fastighetsägaren fick även information om att utsläpp av
avloppsvatten till anläggningen kommer att förbjudas.
Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på
www.falkenberg.se/vattenavlopp
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-27
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Säm
Dnr M-2016-1856
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr) och NN
(pers. nr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
till befintlig avloppsanläggning på Säm från och med den 28 februari 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare
för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 4 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet
till en 60 m2 stor infiltrationsanläggning. Denna avloppsanläggning är igensatt
eller översvämmad av grundvatten. Vid inspektionen var det vatten över
utloppsrören i fördelningsbrunnen och det stod även vatten i luftningsröret.
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning trädde i
kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför
detta beslut har ni haft möjlighet att yttra er. Ni har informerat om att ni avser att
anlägga en ny avloppsanläggning och ansökte om detta den 25 september 2018.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är
rimlig för att ni ska hinna vidta åtgärder.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•

•

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.

Justerandes sign
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§ 82
•
•

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Information
Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ni kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 83
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Störsjö
Dnr M-2016-1862
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers.), så som
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Störsjö från och med den 28 februari 2019.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av
förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 3 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare
rening.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut
kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren.
Fastighetsägaren har därefter informerat oss via telefon att ansökan om att
anlägga en ny avloppsanläggning på fastigheten har dröjt på grund att det har
varit svårt att hitta en lämplig placering.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
• Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas
• Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Justerandes sign
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§ 83 forts.
•

•
•

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Redogörelse för ärendet
Ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten skrevs den 11 november 2016. Den 12
juli 2018 har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen varit på platsbesök på
fastigheten för att inspektera en provgrop. Då placeringen ansågs vara för nära
vattenbrunnen talade vi med entreprenören om att överväga att komma med ett
nytt förslag på lösning. Fastighetsägaren hörde sedan av sig i samband med att
han mottagit kommuniceringen av vitet och angav då att han ska komma in med
ansökan inom en snar framtid.
Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på
www.falkenberg.se/vattenavlopp.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 84
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Ljungby-Ågård
Dnr M-2016-2432
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr) såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på adressen som ligger på fastigheten Ljungby-Ågård, från
och med 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000
kronor för överträdelse av förbudet.
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening
av avloppsvatten.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Den 2 november 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvatten
leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 6 augusti
2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut
kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren.
Fastighetsägaren har därefter skriftligt angivit att anläggningen kommer att
anläggas så snart entreprenören har tid. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).
•
•

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förplikterser som följer av detta kapitel
iakttas
Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
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§ 84 forts.

•

•
•

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med
vite.

Redogörelse för ärendet
I kommuniceringen av vitesbeslutet hänvisades fastighetsägaren till ett felaktigt
diarienummer. Dock har uppgifterna i ärendet beskrivits i kommuniceringen och
därmed är fastighetsägaren informerad om vilka grunder vi baserar vårt beslut
på.
Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan
anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan
om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om
tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på
www.falkenberg.se/vattenavlopp
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-25
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 85
Uppföljning av budget och verksamhetsplan
januari-september 2018
Dnr M-2017-364
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och
verksamhetsplan januari-september till handlingarna.
_____
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden
januari-september i för ändamålet upprättade matriser.
Periodens ekonomiska resultat
Periodens resultat visar ett överskott på 1 629 tkr. Överskottet består främst i
ökade intäkter för avloppsansökningar/tillsyn, värmepumpsanmälningar samt
årsavgifter för miljötillsyn. Samt något mindre kostnader än väntat.
Måluppfyllelse
Tillsynsplanen speglar det ekonomiska läget med en hög utförandegrad på så väl
planerad som löpande tillsyn
Prognos för helår
Nämnden förväntas klara sin driftram och göra ett överskott. Kanske blir det lika
stort som 2017. Utfallet för perioden vid septembermånads utgång 2017/2018 är
mycket lik. Personalkostnader väntas öka i slutet av året dels på grund av
rekrytering dels på grund av återvändande tjänstledig personal.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-05
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 86
Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område
Dnr M-2018-1839
Förslag till beslut:
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta
förslag till ändring i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(FFS 2:28), bilaga A och bilaga B i enlighet med förslag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt följande:
Bilaga A till 2.28
Miljöfarligverksamhet
Prövning
--2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark
eller vatten

7h
6h

3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett 7 h
är ansluten
6h
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4h
Timavgift

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
för 5-24 personekvivalenter

10 h
9h

--Anmälan
--1 Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt
13 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
Hälsoskydd
- för 1-5 personekvivalenter
- för 6-24 personekvivalenter

7h 6h
10 h 9 h

2 Ändring av avloppsanordning enligt 14 §
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
Hälsoskydd
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86 forts.
- för 1-5 personekvivalenter

- för 6-24 personekvivalenter

7h
timavgift
10 h timavgift

_____
Redogörelse för ärendet
Den kommunala taxan inom miljöbalksområdet ses årligen över och revideras
efter behov för att vara aktuell och stämma överens med förändringar i
lagstiftning och förordningar. Det finns också behov av att göra förtydligande
och öka läsbarheten liksom att se över tidsåtgången för nämndens arbete med
tillsyn. För enskilda avlopp har nämnden effektiviserat sitt arbetssätt och
kommer framöver lägga 1 timme mindre på prövnings- och anmälningsärenden
av enskilda avlopp.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-04
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 87
Uppdatering av budget och verksamhetsplan 2019-2021
Dnr M-2018-1839

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar uppdatera antagen Budget och
verksamhetsplan under rubriken medarbetare enligt förvaltningens förslag.
_____
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram tillägg och uppdateringar till
nämndens budget och verksamhetsplan under rubriken 5 Medarbetare enligt
följande:
1.a punkten under rubrik ”Särskilda uppgifter 2019” stryks.
Ny punkt 2 kommer till enligt följande:
• I syfte att motverka känsla av otillräcklighet och försämrad gruppdynamik
arbeta mer aktivt förebyggande och med mer framförhållning när det gäller
arbetsbelastning samt prioritering och fördelning av arbetsuppgifter vid
föräldraledigheter, uppsägningar och liknande tillfällen som kan leda till
underbemanning. Detta kräver en aktiv dialog mellan chefen som är ansvarig
och medarbetarna
Punkt 3 formuleras enligt följande:
• Under 2018 och Fram till medarbetarenkäten 2019 vidtas åtgärder aktivt utifrån
resultatet av medarbetarenkäten 2017 med tillhörande åtgärdsplan.
Frågor/områden med sämre resultat prioriteras
Ny punkt 4 enligt följande:
• Under 2019 arbeta vidare med eventuella förbättringsmöjligheter som
företagshälsovårdens hälso- och arbetsmiljökartläggning 2017-2018 visat på.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-05
Lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____

Justerandes sign
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§ 88
Delegationsbeslut september 2018
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av
september månads delegationsbeslut till handlingarna.
_____
__________
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§ 89
Ärenden för kännedom:
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:
-

Inkommande beslut från Länsstyrelsen ang. överklagande av krav på
åtgärder temperatur på inkommande dricksvatten – Avslag på ök.
Slottshagen 5
Dnr M-2014-1637

_____

Justerandes sign
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§ 90
Kurser och konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge nämndens ledamöter möjlighet
att delta vid följande konferenser/kurser: Hållbart ledarskap – Hållbara lösningar
i Varberg den 24 oktober och Ekosystemtjänster i Falkenberg den 16 november.
Ordförande Ingemar Johansson (C) deltar vid Svenskt Vattens utbildningsdagar
den 20-21 november i Stockholm.
_____

Justerandes sign
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