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§ 34
Yttrande gällande detaljplan för byggnation av förskola
Hjortsberg 3:32
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:
Utegården
Solskydd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påpeka att det är viktigt att det finns
solskydd på förskolans utegård finns tillgängligt direkt vid uppstarten av den nya
förskolan. Nämnden anser därför att det är viktigt att så många befintliga träd
som möjligt bevaras på utegården och att solskydd byggs upp till dess att
nyplanterade träd och annan växtlighet har vuxit till sig.
Trafikbuller utegård

Vi ser positivt på att Naturvårdsverkets trafikbullerriktvärden för förskolans
utegård klaras på hela förskolans lekyta.
Utegårdens yta

Vi ser positivt på att förskolans lekytan är planerad till 5000 kvm, vilket ger minst
40 kvm lekyta per barn i en förskola med upp till sex avdelningar.
Ventilation inne i förskolelokalerna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tilluften till förskolans lokaler bör
hämtas på annan sida än där bilvägen går.
Anmälan av förskoleverksamhet

Vi vill informera om att nya förskoleverksamheter är anmälningspliktiga enligt 38
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska lämnas
in till oss senast sex veckor innan verksamheten startar.
Förorenad mark

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte haft möjlighet att granska den
markundersökning som genomfördes i maj 2018 och nämnden kan därför inte
yttra sig i sakfrågan i dagsläget.
Dagvatten

Enligt uppgifter hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har det tidigare funnits
en översvämningsrisk från Kvicksandsbäcken. Kvicksandsbäcken ligger ca 200
meter söder om området, vilken leder ut till Skrea strand. Översvämningsrisken
innebar då att dämningar uppstod på Strandvägen och att det blev mycket vatten
uppströms. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att den tidigare
Justerandes sign
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§ 34 forts.
översvämningsproblematiken har försvunnit i och med att en dagvattendamm har
anlagts på fastigheten Hjortsberg 4:1, strax öster om Strandvägen.
Anläggningar för fördröjning eller utjämning av flöde för avloppsvatten är
anmälningspliktiga. Exempel på sådana är bland annat sedimentationsbassänger,
torrdammar, översilningsytor, fördröjningsmagasin, brunnsfilter och
oljeavskiljare. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex
veckor innan installation/byggnation. Anmälan ska ske vid anläggande inom
detaljplan, oberoende av dagvattenanläggnings storlek.
Jordvärme

Enligt uppgifter hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det två
jordvärmeslingor nedlagda på aktuell fastighet. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen vill understryka vikten att dessa slingor töms på
köldbärarvätska innan schakt- och grävarbete påbörjas, alternativt att hänsyn tas
till slingorna om jordvärmeslingorna även ska användas i framtiden.
_____
Redogörelse för ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har skickat en detaljplan på remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en
ny förskola med 4-6 avdelningar på rubricerad fastighet.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-03 lämnat
förslag på yttrande i ärendet.
Ulrika Persson (C) yrkar att ordet ”ska” ersätter ordet ”bör” i meningen
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tilluften till förskolans lokaler bör
hämtas på annan sida än där bilvägen går.” under rubriken ”Ventilation inne i
förskolelokalerna”
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Ulrika Perssons ändringsförslag.
____
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§ 35
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Töringe
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr xx) och NN
(pers. nr xx), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Töringe X:X från och med den 31
oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för
de två fastighetsägarna för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut

Vid inspektion av avloppsanläggningen på er fastighet Töringe X:X den 18 maj
2018 framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och
vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare
saknas vidare rening. Denna tillsyn gjordes för att göra en bedömning av
nuvarande hantering av avloppsvatten på fastigheten. Vi bedömer att nuvarande
hantering av avloppsvatten på er fastighet innebär en risk för människors hälsa
och miljön för att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar
avloppsvatten tillräckligt avseende organiskt material, smittämnen, fosfor och
kväve.
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28
februari 2019. Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna
i beslutet. Ni har kommit in med en skrivelse som anger att ni haft planer för en
kommunal anslutning men att detta blir dyrare än att anlägga en ny enskild
avloppsanläggning, någon ansökan om enskild lösning har inte kommit in och
frågan om bästa möjliga lösning och rimliga kostnader är därför inte prövad. I
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 24§ anges att en fastighet inom
kommunalt verksamhetsområde skall betala avgifter för en allmän va-anläggning
om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. För att kunna
pröva om en enskild avloppslösning i det här specifika fallet är en bättre teknik än
en kommunal anslutning krävs att en ansökan görs där det specifikt beskrivs
vilken avloppslösning som är tänkt på fastigheten.
Ni anger vidare att det endast är en bit av er fastighet som ingår i kommunalt
verksamhetsområde. Den del som ingår är där boningshuset är placerat och det är
från boningshuset utsläpp av avloppsvatten sker varför utsläppet kan anses ske
inom kommunalt verksamhetsområde.
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§ 35 forts.
När beslut tas om gränserna för ett kommunalt verksamhetsområde är det rimligt
att alla fastigheter inom området ges möjlighet att ansluta. Då detta är beslut som
tas av kommunfullmäktige och anslutningen av fastigheter hanteras av Vivab kan
inte miljö- och hälsoskyddsnämnden svara för varför så inte skett i detta specifika
fall. Fastigheter som har enskilda avlopp ingår i vår inventering av enskilda
avlopp vare sig de ligger inom eller utanför kommunalt verksamhetsområde. I
inventeringen bedömer vi status på befintliga avloppslösningar och utifrån det tas
beslut om avloppsvatten från en specifik fastighet renas i tillräcklig omfattning för
att utsläpp ska få fortgå.
Ni har tidigare kommit in med skrivelser och besked från banken att ni haft
problem med finansieringen av en ny avloppslösning. I den senaste skrivelsen
anger ni att detta fortfarande är under utredning. Vi kommer i vidare handläggning
av ärendet ta i beaktande den information ni lämnat/ kommer lämna angående er
ekonomi.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 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.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni avleda ert
avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Då ni ligger inom kommunalt
verksamhetsområde för spillvatten kan ni ansluta er fastighet till det kommunala
spillvattennätet och på så vis få till ett godtagbart omhändertagande av
avloppsvatten från er fastighet.

§ 35 forts.
Justerandes sign
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Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 36
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Gunnarstorp
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr XX), såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning till fastigheten Gunnarstorp X:X från och med den 31 oktober
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 2 december 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. Efter slamavskiljare sker rening i en
infiltration från 1986. Infiltrationen är på 10m2 och saknar luftningsrör. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen är
underdimensionerad och 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 till befintlig anläggning trädde i kraft den 28
februari 2019. Samma dag beviljades tillstånd till inrättande av ny
avloppsanläggning på fastigheten. Vi har inte fått besked om att den nya
anläggningen är anlagd än. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig
över uppgifterna i beslutet. Något yttrande har inte kommit in.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 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.
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§ 36 forts.
•
•

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. Du fick tillstånd för sådan
anläggning i ärende med dnr 2019-480.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 37
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Glostorp
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN Nilsson (pers. nr X:X),
såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning till fastigheten Glostorp X:X från och med den 31 oktober
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 1 december 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. Efter slamavskiljare saknas vidare rening
och vattnet leds till en märgelhåla. 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 till befintlig anläggning trädde i kraft den 28
februari 2019. Den 6 december 2018 beviljades tillstånd till inrättande av ny
avloppsanläggning på fastigheten. Vi har inte fått besked om att den nya
anläggningen är anlagd än. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig
över uppgifterna i beslutet. Du har angett att fastigheten kommer stå obebodd
fram till påsk år 2020.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 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.
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§ 37 forts.
•
•

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.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign
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§ 38
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Morup
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr x-X), så
som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Morup X:X från och med den 31 oktober 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 9 december 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 avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. NN
ansökte den 25 februari 2019 om tillstånd för enskild avloppsanläggning. Då
fastigheten ligger innanför kommunalt verksamhetsområde kan det vara svårt att
hitta en enskild lösning som ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är bättre än att
koppla fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Enligt Lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) 24§ ska en fastighet inom kommunalt
verksamhetsområde betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst
och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Vi har fört dialog med NN och Vivab och efter att ha undersökt möjligheten att
koppla kommunalt valde NN att dra tillbaka sin ansökan om enskild
avloppsanläggning och istället skicka in en anmälan för anslutning till det
kommunala avloppsnätet. En kopia på denna anmälan kom in till oss den 27 mars
2019. Enligt Vivab är en förbindelsepunkt beställd och bör vara klar någon gång
under våren/sommaren.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 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
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§ 38 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 avleda ditt
avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Då din fastighet ligger inom
kommunalt verksamhetsområde för spillvatten kan du genom att ansluta din
fastighet till det kommunala spillvattennätet ordna ett godtagbart
omhändertagande av avloppsvatten från din fastighet.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-02 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 39
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Heberg
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er NN (pers. nr X-X) och
NN (pers. nr X-X), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC
och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Heberg X:X från och med
den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor
vardera för de två fastighetsägarna för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut

Den 31 maj 2017 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 sjunkbrunn.
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. Miljöoch 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
skickat in en ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning den 27 mars
2019.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 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.

Justerandes sign
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§ 39 forts.
•
•

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. Ni har ansökt om tillstånd från
miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta en avloppsanläggning. Efter att ni
fått tillstånd är det viktigt att skicka in kontrollplan och fotografier över
anläggningen så att vi vet att den är gjord.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-09 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 40
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Björbäcksered
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN (pers. X-X) såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Björbäcksered X:X. Beslutet börjar gälla 6
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. Detta beslut är även förenat med
ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av beslutet.
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 avloppsvatten från
fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Den
2 december 2016 tog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslut om att förbjuda
utsläpp till befintlig avloppsanläggning på fastigheten från och med 28 februari
2019. Det har inte varit möjligt att delge Markus Söderberg beslutet trots
upprepade försök. Den 22 augusti kom intyg om hinder in från polisen om att
delgivning av beslut inte varit möjlig då fastighetsägaren inte påträffats.
Vid tillsynsbesöket den 21 oktober 2016 bodde två personer på fastigheten. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att förhållandena
ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer därför att det är rimligt att
ta ett nytt beslut om förbud och förena detta med vite.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer vidare att tiden om 6 månader är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Inför detta beslut har Markus Söderberg haft möjlighet att yttra sig. Inget yttrande
har kommit in.
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 kap 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, hundra 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
annat sätt så att olägenheter 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 kapitlet 14 § får beslut om förläggande 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 kommunens hemsida.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 41
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Säm
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr X-X),
såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Säm X:X från och med den 31 oktober 2019.
Detta förbud är förenad 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 september 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 avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av
avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra
uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Inget yttrande har kommit in.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 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 kap 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, hundra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
• Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på
annat sätt så att olägenheter 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.

Justerandes sign
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•

Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om förläggande 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 kommunens hemsida.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 42
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Bölse
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr x-X) såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Bölse X:X från och med den 31 oktober 2019.
Detta beslut är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.
_____
Motivering av beslut

Den 27 juli 2015 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 bevattningsdamm. Dammen utgörs av två sammankopplade dammar och är
belägen på grannfastigheten Bölse X:X.
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av
avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra
uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. I samband med detta har NN
kommit in med en skrivelse där han hänvisar till tidigare skrivelser och vidhåller
sin uppfattning att fastighetens avlopp inte kan utgöra några synliga eller kännbara
olägenheter för omgivande miljö. Vidare anser han att detta kan ses som ett väl
fungerande undantag från gängse reningskrav då det uppvisar ett gott resultat i
slutändan. Miljö och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar att sakfrågan har
prövats av mark och miljödomstolen i dom M 1076-17.
Mark- och miljödomstolen har då ansett att de vattenprover som tagits i dammen
inte med säkerhet kan visa att avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 42 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.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inspekterade avloppet på fastigheten den 27
juli 2015. Den 25 september 2015 tog nämnden beslut om att förbjuda utsläpp till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Beslutet överklagades och
Länsstyrelsen i Halland upphävde nämndens beslut då de ansåg att
beslutsmeningen ”förbud att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten” inte var
tillräckligt klart och tydligt formulerat. Den 1 juli 2016 beslutade miljö- och
hälsoskyddsnämnden om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen
ändrade beslutet endast på så sätt att det började gälla 20 månader efter det att
detta beslut vunnit laga kraft. Beslutet överklagades även till mark- och
miljödomstolen som avslog överklagandet. Mark- och miljödomstolen meddelade
inte prövningstillstånd.
Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en
godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Ni har ansökt om tillstånd från
miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta en avloppsanläggning. Efter att ni
fått tillstånd är det viktigt att skicka in kontrollplan och fotografier över
anläggningen så att vi vet att den är gjord.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 43
Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars
2019

Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och
verksamhetsplan jan-mars till handlingarna.
_____
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden janmars i för ändamålet upprättade matriser.
Periodens ekonomiska resultat
Resultatet för perioden visar ett överskott på 242 tkr. Differensen beror på att
årsavgift för miljötillsyn budgeterats kommit in lite tidigare än beräknat vilket
kommer jämnas ut i april månad.
Måluppfyllelse
Periodens planerade kontroller ligger efter på alla enheter utom avlopp. Tvärtom
ser det ut när man tittar på inkommande ärenden där alla enheter haft fler
inkommande ärenden än väntat, förutom avlopp. Med andra ord finns det viss
balans i obalansen.
Prognos för helår
Nämnden förväntas klara sin driftram.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-04 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 44
Dataskyddsombudets granskning av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande svar till Dataskyddsombudet:
1.

Har nämnden/styrelsen, enligt tidigare beslut taget i t ex er
kommunstyrelse, utsett personuppgiftssamordnare samt
registerförtecknare inom er nämnd/verksamhet?
Ja, personuppgiftssamordnare är Per Ola Svensson och
registerförtecknare är Anette Lidebring Svensson
2.

Har er kommun en utpekad, centralt placerad (alt en egen för er
nämnd), samordnande roll för kommunens totala
informationssäkerhetsarbete (rollen kan benämnas
informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetschef,
strateg informationshantering osv)?
Centralt placerad finns informationssäkerhetsamordnare Lena
Davidsson
3.

Har er/era kontaktpersoner (t ex personuppgiftssamordnare)
genomgått någon extern utbildning i GDPR, exempelvis
arrangerad av Datainspektionen? Beskriv typ av utbildning och
när!

Ja, Datainspektionens webb-kurs
4.
Har ni gjort klart er kartläggning av personuppgiftsbehandlingar (inkl. det ostrukturerade materialet) och upprättat
registerförteckningar i Draftit,
egen e-tjänst eller motsvarande? Beskriv ert nuläge!

Kartläggning är genomförd och registerförteckning är upprättad i det
kommungemensamma webbaserade systemet som nås via intranätet.
Registerhållning med uppdatering är ett ständigt pågående arbete och
klart kan det endast anses vara i korta tidsperspektiv. Vi kommer att
behöva registrera ytterligare behandlingar.
5.

Har ni identifierat era eventuella personuppgiftsbiträden?

Ja, EDP som leverera vårt ärendehanteringssystem

Om ni har personuppgiftsbiträden - har ni erforderliga
personuppgiftsbiträdesavtal på plats?
6.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 44 forts.
Ja

Har ni en fastställd rutin/process för uppdatering och/eller
uppstart av nya personuppgiftsbehandlingar? Beskriv gärna!
7.

Vid behov använder vi den kommungemensamma mall som
finns för konsekvensanalys av personuppgiftsbehandlingar
8.

Har ni en fastställd process för begäran om registerutdrag?

Vi använder den gemensamma rutinen för begäran om
registerutdrag

Har ni en fastställd process för incidenthantering/incidentrapportering? Beskriv gärna den!
9.

Vi använder den kommungemensamma ”Hjälp vid
incidentrapportering” med aktuell e-tjänst.

Behandlar ni särskilda kategorier av personuppgifter
(d.v.s. känsliga personuppgifter som facklig tillhörighet,
hälsouppgifter, religiös eller filosofisk övertygelse, etnicitet
mm)? Ange gärna vilka!
10.

Nej det gör vi inte.

Om ni svarat att ni behandlar känsliga personuppgifter,
har ni gjort en konsekvensbedömning för behandlingen enligt
GDPRs artikel 35?
11.

Har er nämnd/verksamhet en lösning på plats för att
digitalt kunna kommunicera känsliga personuppgifter och
sekretessbelagd information med t ex kommuninvånare, övriga
externa parter eller nämnder/verksamheter emellan inom
kommunen (anm. vanlig e-post är inte en säker
kommunikationsväg för den typen av information)?
Beskriv gärna lösningen!
12.

Nej det har vi inte utan vi väntar på en kommungemensam
lösning, Trusted Dialog.
13.

Justerandes sign
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personlig inlogg via ”smarta kort” på skrivaren/
kopiatorn för att få tillgång till sin utskrift?
Ja vi använder ”Follow me”

Har ni en plan för hur nämnden/verksamheten ska kunna
upprätthålla ett långsiktigt arbete kring personuppgiftsbehandling och dataskydd?
Beskriv gärna er plan, tankar mm kring detta!
14.

Nej vi har ingen särskild plan för just detta område liksom vi
inte har en särskild plan för alla de övriga lagstiftningsområden
som rör vår verksamhet, utan det ingår i den verksamhetsplan
vi har där bland annat kompetensförsörjning och rätt antal
medarbetare ingår för att svara upp mot en korrekt
myndighetsutövning.
Finns det en i er kommun samordnad och tydlig process för
hur upphandling av IT-system/-tjänster ska gå till? Beskriv
processen! Om ni inte har en gemensam tydlig process; beskriv
hur det kan gå till när behov av nytt system/ny it-tjänst uppstår!
15.

Känner inte till hur kommunens upphandling kring detta är
organiserat. Det får vi ta reda på om det blir aktuellt med en
upphandling.
16.

Om en process enl. fråga 15 finns, är det i den även
uttryckt vilka roller som deltar och vad deras uppgifter är?
Beskriv roller och uppgifter!

Redogörelse för ärendet

Falkenbergs kommuns dataskyddsombud har som ett led i sin granskning av
efterlevnaden av GDPR (General Data Protection Regulation) skickat ut en enkät
till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaltningen har ställt samman svar på
frågorna.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-05 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 45
Delegationsbeslut mars 2019
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade
beslut till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-09
Falkenbergs kommun

§ 46
Ärenden för kännedom
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger följande ärende till
handlingarna:
-

Skrivelse från Röda Korset
Dnr M-2019-1/post

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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