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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-10-11
Falkenbergs kommun

§ 51
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Äspelunda
Dnr 2015-1806
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Äspelunda från och med 31 januari 2018.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag
1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut
Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avlopp från bad,
disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från
fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från
fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten.
Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 31 januari 2018 är rimlig för att hinna
vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-10-11
Falkenbergs kommun

§ 51 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.
Information
Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera
en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av
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
kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat
förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Björnås
Dnr 2015-1273
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Björnås från och med 31 januari 2018.
Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Den 23 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar
avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektion
framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter
slamavskiljare saknas vidare rening.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslut. Inga
synpunkter har kommit in.

Justerandes sign
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-10-11
Falkenbergs kommun

§ 52 forts.
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.
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 och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan
arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Björnås
Dnr 2015-1276
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Björnås från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Den 23 juni 2015 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.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslut. Inga
synpunkter har kommit in.
Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign
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§ 53 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 och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan
arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-10-11
Falkenbergs kommun

§ 54
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Bänarp
Dnr 2015-250
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bänarp från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 6 februari 2008 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 går avloppsvattnet vidare till en sjunkbrunn.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
28 februari 2017. Den 24 februari 2017 beviljades tillstånd till inrättande
av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av
avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för
att 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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54 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.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Falkenbergs kommun

§ 55
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Tröinge
Dnr 2015-2231
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 14 april 2010 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.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Den 7 september 2017 beviljades tillstånd till inrättande
av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av
avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 29 september 2017 anger N
N att arbetet med avloppsanläggningen är påbörjat och att anläggningen
bör vara klar inom ungefär en vecka om inga problem uppstår. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för
att hinna vidta åtgärder.
Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign
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§ 55 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.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Hällarp
Dnr 2015-1291
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hällarp från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 29 juni 2015 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 i form
av en enkammarbrunn utan t-rör. Efter slamavskiljare saknas vidare
rening.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan
inspektionen den 29 juni 2015. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser
att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att 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.

Justerandes sign
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§56 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

Vid telefonsamtal med N N den 2 augusti 2017 fick vi information om att
det har varit en del problem med vattentillgången i en nyanlagd borrad
brunn på fastigheten och att han därför avvaktar med att anlägga avloppet
då han är osäker på placering. Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Den 1 september 2017
beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på
fastigheten. Den 20 september 2017 inkommer entreprenören med en ny
karta och anger att de har gått tillbaka till att använda den gamla grävda
vattenbrunnen på fastigheten och därför behöver byta placering på
avloppsanläggningen. Den 22 september 2017 godkänner miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen den nya placeringen av avloppsanläggningen.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Lastad
Dnr 2015-1098
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N och N N,
såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lastad från och med 31
januari 2018. Detta beslut är förenat med ett vite om 40 000 kronor för
vardera fastighetsägare vid överträdese av förbudet.
Om ni vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni
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 15 maj 2015 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 slamavskiljare bestående av fyra
seriekopplade brunnar med troligt utsläpp till åkerdränering. Något
efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan
inspektionen den 15 maj 2015.
Inför beslutet kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med
fastighetsägarna. N N ringde då in och angav att den anläggning man fått
tillstånd för 2017-02-16 kommer anläggas under vecka 42. Tidigare har vi
fått besked om att anläggningen kommer göras under september/oktober.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57 forts.
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.
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 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Stum
Dnr 2015-2020
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er N N & N N,
såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stum från och med 31 januari
2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera
fastighetsägare, vid överträdelse av förbudet.
Om ni vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni
installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven
anläggning för rening av avloppsvatten.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den
26 oktober 2015 framkom att avloppsvatten från WC och BDT leds till en
slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Den 24 augusti 2017 beviljades tillstånd till inrättande
av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av
avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 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.
Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni
installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För
inrättande och drift av sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Attarp
Dnr 2013-1676
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Attarp från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Den 4 juni 2015 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 i form
av två seriekopplade brunnar. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Den 2 februari 2016 beviljades tillstånd till inrättande av enskild
avloppsanläggning på fastigheten Attarp. Den 26 september 2017 anger
N N att avloppsanläggningen är påbörjad och kommer bli klar inom 2
månader. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31
januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59 forts.
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.
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 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Lastad
Dnr 2015-1279
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lastad från och med 28
februari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Den 30 juni 2015 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.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Den 4 augusti 2017 anger N N att han ska renovera och bygga nytt
badrum och vill därför få uppskov. Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen
anser att tiden till 28 februari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.
Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign
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§ 60 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 och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan
arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Breås
Dnr 2015-1791
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Breås från och med den 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 24 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar
avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen
framkom att avloppsanläggningen utgörs av en slamavskiljare i form av
en enkammarbrunn utan t-rör. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare
till ytterligare en brunn. Du har angett att den andra brunnen har en botten
och att avloppsvattnet därifrån leds vidare till en tredje brunn och sedan
går ut till en kanal.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Den 7 juli 2017 kontrollerar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
förutsättning för avlopp på platsen genom bland annat provgrop.
Fastigheten har en grävd dricksvattentäkt 30m nedströms om den
planerade avloppsanläggningen.

Justerandes sign
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§ 61 forts.
Skyddsavståndet är inte tillräckligt enligt Havs- och vattenmyndighetens
allmänna råd (HVMFS 2016:17). Något förslag på en ny placering av
avloppsanläggningen har inte kommit in till oss. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att 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.
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 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Äspelunda
Dnr 2015-1812
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Äspelunda från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
hur avloppsvatten från din fastighet renas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterade då en enkammarbrunn på fastigheten. Du korrigerade via
mail våra uppgifter. Det som misstogs för en enkammarbrunn vid
inspektionen är en stenkista. Det ska även finnas en trekammarbrunn på
fastigheten.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan
inspektionen den 3 juni 2015. Ett platsbesök gjordes på fastigheten den 21
augusti 2017 där förutsättningarna för avlopp kontrollerades. N N
informerades om resultatet av platsbesöket per telefon 22 augusti 2017
och meddelade då att han eventuellt var intresserad av att anlägga ett
minireningsverk på fastigheten. Någon ansökan från N har inte kommit
in.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
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§ 62 forts.
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.
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 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Olofsbo
Dnr 2015-1810
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Olofsbo, från och med 31
januari 2018. Detta beslut är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdese av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut
Den 28 september 2015 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 i form
av en enkammarbrunn. Efter slamavskiljare släpps vattnet till sjunkbrunn.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Fastighetsägare N N har i kontakt med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i augusti 2017 angett att ny avloppsanordning
kommer anläggas under hösten 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-10-11
Falkenbergs kommun

§ 63 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.
Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du
installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För
inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd behöver göras i god tid
innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på vår hemsida www.falkenberg.se/vattenavlopp
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Hallstorp
Dnr 2015-1088
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hallstorp från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den 3
juni 2015 framkom att avloppsvatten från WC och BDT leds till en
slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en sjunkbrun.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Den 31 augusti 2017 beviljades tillstånd till inrättande
av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av
avloppsvatten på fastigheten har ändrats. I ett yttrande den 27 september
2017 anger N N att hon har anlitat en entreprenör för anläggandet av
avloppsanläggningen. Hon uppger vidare att entreprenören” lovat att göra
jobbet inom de närmaste månaderna”. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för
att hinna vidta åtgärder.
Lagstöd
Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64 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 och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Stafsinge
Dnr 2015-1826
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er N N och N N
såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge från och med 31
januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för
vardera fastighetsägare , vid överträdelse av förbudet.
Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni
installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven
anläggning för rening av avloppsvatten.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28
Motivering av beslut

Den 10 oktober 2015 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 slamavskiljare. Efter
slamavskiljare kunde vidare rening inte påvisas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Den 12 september 2017 ansöker N N om inrättande av enskild
avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge väby
Den 13 september 2017 meddelar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
att ansökan inte är komplett. Vi anser att tiden till 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65 forts.
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.
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 2017-09-28
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Väby
Dnr 2015-1081
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att N N och N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Väby från och med 31 januari
2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera
fastighetsägare, vid överträdelse av förbudet.
Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni
installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven
anläggning för rening av avloppsvatten.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 3 juni 2015 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 slamavskiljare i form av två
seriekopplade brunnar. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat
påvisas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.
Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66 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.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Väby
Dnr 2015-1803
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Väby från och med 31 januari
2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut

Den 25 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avlopp
från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att det
finns två bostadshus på fastigheten varifrån avloppsvatten avleds till två
separata avloppsanläggningar. Båda anläggningarna utgörs av en
trekammarbrunn. Från den ena leds avloppsvattnet ut till ett dike och från
den andra till en märgelhåla. Något efterföljande reningssteg har inte
kunnat påvisas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvattnen som släpps
ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 28 februari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67 forts.
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.
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 och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan
arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Abilds-Perstorp
Dnr 2014-1124
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Abilds-Perstorp från och med
31 januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor
för överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-27
Motivering av beslut

Den 2 december 2014 inspekterad 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.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för
människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den
28 februari 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen avloppsvatten på fastigheten har ändrats.
Den 27 februari 2017 anger fastighetsägarens mäklare att fastigheten
ligger ute till försäljning. Den 19 september 2017 anger N N att hon ska
behålla torpet. Fastighetsägaren uppger också att entreprenör är kontaktad
och att anläggningen ska utföras till våren. Uppgifterna har inte kunnat
verifieras av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för
att hinna vidta åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68 forts.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslut. Inga
synpunkter har kommit in.
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.
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 och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan
arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-27
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Sörby
Dnr 2015-1068
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Sörby från och med 31 januari 2018. Detta
förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
Motivering av beslut
Den 26 maj 2015 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. Något efterföljande reningssteg har inte
kunnat påvisas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från
fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten.
Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31
augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 17 februari 2017
kontrollerades förutsättning för avlopp på platsen genom bland annat provgrop.
den Den 17 augusti 2017 uppger N N att en ansökan är på gång. Någon ansökan
har ännu inte inkommit till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi anser att
tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har kommit in.
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.
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§ 69 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.

Förslag och yrkanden
Bo Dannegren (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 70
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Skogstorp
Dnr 2015-1820
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N, såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skogstorp från och med den
31 januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor
för överträdelser 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
2. N N, skrivelse 2017-09-29
Motivering av beslut

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
hur avloppsvatten från din fastighet renas. Uppföljande inspektion
genomfördes den 12 oktober samma år.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan
inspektionen den 12 oktober 2015
Inför beslutet kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med
fastighetsägaren. N N har inkommit med en skrivelse den 29 september
2017. Denna skrivelse tolkas av oss som att N motsätter sig förbudet på
grund av att kommunen med mätningar och undersökningar inte visat på
reningsgraden för hans anläggning. Miljöbalken anger dock en omvänd
bevisbörda som innebär att det ligger på den felande parten att bevisa att
ett fel inte begåtts.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort en bedömning av
avloppsanläggningen genom det som setts vid inspektion och inskickad
dokumentation från fastighetsägaren.
Justerandes sign
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§70 forts.
Med detta material som grund har vi inte kunnat se att rening av
avloppsvatten sker på så sätt som krävs av lagstiftningen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 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
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

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
hur avloppsvatten från din fastighet renas. Uppföljande inspektion
genomfördes den 12 oktober samma år.
Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett.
Vid inspektionerna framkom att avloppsanläggningen utgörs av en
slamavskiljare varifrån avloppsvatten leds till en egenkonstruerad
infiltrationskammare. Infiltrationskammaren är anlagd sommaren 2015.
Kammaren består av ett 8 m spridarrör lagt direkt på naturliga jordlager
med kammaren uppbyggd med tegelpannor och platonmatta.
Anläggningen är utförd utan tillstånd.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Efter inspektionen lämnades en bedömning av avloppsanläggningen till
fastighetsägaren som även fick information om att utsläpp av otillräckligt
renat avloppsvatten kommer att förbjudas. Inga synpunkter på
inspektionen kom in innan beslut fattades.
Justerandes sign
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§70 forts.
Den 13 september 2017 kommunicerades uppgifter om att ett nytt beslut
ska tas i ärendet. I samband med denna kommunicering inkom ett
yttrande från N N. N anger som det får förstås att han visserligen gjort en
anläggning utan godkännande från kommunen men att han trots detta
anser att den är en fullgod reningsanläggning. N efterfrågar även en
vetenskaplig grund för kommunens förfaringssätt. Denna efterfrågan
tolkas av oss som att N motsätter sig förbudet på grund av att kommunen
med mätningar och undersökningar inte visat på reningsgraden för hans
anläggning. Miljöbalken anger dock en omvänd bevisbörda som innebär
att det ligger på den felande parten att bevisa att ett fel inte begåtts. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen har gjort en bedömning av
avloppsanläggningen genom det som setts vid inspektion och inskickad
dokumentation från fastighetsägaren. Med detta material som grund har vi
inte kunnat se att rening av avloppsvatten sker på så sätt som krävs av
lagstiftningen.
Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du
installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För
inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd behöver göras i god tid
innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta
ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 71
Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite
Väby
Dnr 2015-1080
Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N såsom
fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Väby från och med 31 januari
2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för
överträdelser av förbudet.
Om du vill fortsätta att 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.
_____
Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
2. N N, skrivelse 2017-09-25
Motivering av beslut

Den 3 juni 2015 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.
Någon rening efter slamavskiljaren kan inte påvisas.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som
släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att
uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara
skadligt för människors hälsa och miljön.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att
hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan
inspektionen den 3 juni 2015.
Inför beslutet kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med
fastighetsägaren. N N har inkommit med ett yttrande den 25 september
2017. I yttrandet meddelar N att han har ett slutet system som
avloppsanläggning och därmed uppfyller 9 kapitlet 7 § i miljöbalken. N
önskar att förbudet upphävs eller att han får ett uppskov av förbudstiden
då hans nuvarande ekomiska situation inte medger utrymme för att
investera i en ny avloppsanläggning

Justerandes sign
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§ 71 forts.
Enligt den inspektion vi gjorde på fastigheten 3 juni 2015 fanns på
fastigheten två brunnar, en som vi bedömde som en slamavskiljare med
en kammare, samt en uppsamlingsbrunn. Det gick inte att med säkerhet
att säga om det fanns utloppsrör på brunnarna. Varken inspektion eller
inkommen information har visat att anläggningen renar avloppsvatten på
ett vis som är godkänt enligt dagens lagkrav.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder med hänsyn till den tid som förflutit
sedan krav om åtgärd först ställdes.
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.
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

Då det inte är möjligt att överklaga den kommunicering av uppgifter vi
gjorde inför beslutet har N N överklagan registrerats som ett yttrande
kring uppgifterna i kommuniceringen. Detta beslut om förbud med vite
går att överklaga.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 72
Redovisning av budget och verksamhetsplan januari
– september 2017
Dnr 2016-780
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget
och verksamhetsplan jan-sept till handlingarna.
_____
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden
januari-september i för ändamålet upprättade matriser.
Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 1 607 tkr (inkl.
resultatreglering). Differensen beror till största del på att både övriga
kostnader och kostnader för arbetskraft är betydligt lägre än väntat. Att de
blivit så beror huvudsakligen på tjänstledigheter och föräldraledigheter
som inte gått att ersätta fullt ut eller tillräckligt snabbt men även på att
intäkterna överstiger de förväntade. Nämnden har även tilldelats 420 tkr i
kompensation för höjda arvoden och löneökningar.
Måluppfyllelse

Periodens planerade kontroller ligger efter på alla enheter utom miljö. På
avloppsenheten beror det på att personen som ska utföra de resterande
kontrollerna varit föräldraledig. Inkommande ärenden har som redan
nämnts inkommit i lite mindre omfattning än väntat förutom på
livsmedelsenheten.
Prognos för helår

Nämnden kommer troligtvis göra ett ordentligt överskott. Bortsett från
resultatreglering från 2016 så uppgår överskottet i nuläget till 1 307 tkr.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-04
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§73
Översyn av taxor inom miljöbalkens område
Dnr M-2017-1765
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 i enlighet med förslag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt följande:
Under rubriken HÄLSOSKYDD Prövning stryka följande i sin helhet:
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3h
3h

Under rubriken Anmälan , punkt 1 nivå 2, stryka ordet öronhåltagning
och under punkt 4 komplettera ordet elev till lydelsen barn/elev
Nuvarande lydelse:
Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
4h
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 § (detaljplanelagt område)
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 h
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för att blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk; tatuering, piercing,
4h
Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, öronhåltagning, akupunktur med
flergångsnåla
3h
2. Handläggning av anmälan om solarier enligt Strålskyddsmyndighetens
föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)
3h
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§ 73 forts.
3. Badanläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars
utnyttjas av många människor
3h
4. Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet
för ett elevantal
– > 1 000 elever
– 400 till 1 000 elever
– 100 till 399 elever
– < 100 elever

8h
5h
4h
3h

Ny lydelse:
Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
4h
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 § (detaljplanelagt område)
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 h
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för att blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk; tatuering, piercing,
4h
Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, akupunktur med flergångsnålar
3h
2. Handläggning av anmälan om solarier enligt Strålskyddsmyndighetens
föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)
3h
3. Badanläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars
utnyttjas av många människor
3h
4. Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet
för ett elevantal
– > 1 000 barn/elever
– 400 till 1 000 barn/ elever
– 100 till 399 barn/elever
– < 100 barn/elever

Justerandes sign
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Under rubriken Tillsyn i övrigt stryka Fritidsverksamhet
Nuvarande lydelse:
6 Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet enligt 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för ett elev- eller
barnantal
– > 1 000 barn/elever
8 h/år
– 400 till 1 000 barn/elever
5 h/år
– 100 till 399 barn/elever
3 h/år
– < 100 barn/elever
2 h/år
– Fritidsverksamhet
2 h/år
Ny lydelse:
6 Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet enligt 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för ett elev- eller
barnantal
– > 1 000 barn/elever
8 h/år
– 400 till 1 000 barn/elever
5 h/år
– 100 till 399 barn/elever
3 h/år
– < 100 barn/elever
2 h/år
_____
Motivering av beslut

Den kommunala taxan inom miljöbalksområdet behöver årligen revideras
för att vara aktuell och stämma överens med förändringar i lagstiftning
och förordningar. Det finns också ett behov av att göra förtydliganden för
att öka läsbarheten.
Redogörelse för ärendet

Under året har Falkenbergs Kommuns Lokala hälsoskyddsföreskrifter
ändrats så att det inte längre krävs tillstånd för att hålla djur inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det saknas därför skäl att
behålla bestämmelser om avgift för sådan prövning i taxan. Den föreslås
därför strykas i sin helhet.
Kravet på anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd av verksamhet där allmänheten erbjuds
hygienisk behandling är oförändrad men taxans lydelse bör ändras så att
öronhåltagning stryks från nivå 2 då öronhåltagning med den sk.
Blomdahlsmetoden enligt Socialstyrelsen är att betrakta som låg
hälsosrisk. Andra metoder för håltagning täcks av begreppet piercing och
är att beteckna som nivå 1, påtaglig hälsorisk.
För att tydliggöra att punk 4 under Anmälan även avser yngre barn i
Justerandes sign
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förskola där ordet elev inte används ändras texten från elever till
barn/elever.
Fritidsverksamhet ingår i begreppet liknande verksamhet och behöver
därför inte anges särskilt med en egen debiteringsfaktor. I de fall
fritidsverksamhet bedrivs som en del av skolverksamheten ryms tillsynen
i normalfallet inom den tillsyn som genomförs.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-03
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 74
Revidering av delegationsordning för miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun.
Dnr M-2017-1766
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar ändra delegationsordningen
under rubrik Miljöbalken (1998:808) enligt följande:
Nuvarande lydelse:
Naturvård
Tillsynsärenden (se skl M3.4)


Besluta i tillsynsärende gällande skyddade områden eller djur- och
växtarter kap 7, över vilka kommunen har tillsyn.



Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som
gäller enligt 8 kap.



Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8
och 12 kap.

Ny lydelse:
Naturvård
Tillsynsärenden (se skl M3.4)


Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som
gäller enligt 8 kap.



Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8
och 12 kap.

Samt under rubriken Lag (1985:206) om viten enligt följande:
Nuvarande lydelse


Ansöka om utdömande av vite

Ny lydelse:
 Ansöka om utdömande av vite

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74 forts.


Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående ansökan om
utdömande av vite

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer att lyfta ärenden som berör tillsyn
av strandskydd enligt miljöbalkens 7 kapitel till nämnden. Idag har
förvaltningen delegation att fatta beslut i dessa ärenden. Antal ärenden är
färre än 10 per år.
Förvaltningschefen har idag delegation att ansöka om utdömanden av
vite. Det kan ses som en ren verkställighet av tidigare fattade beslut som
har förenats med vite men för att göra det ytterligare tydligt hur
beslutsgången ser ut så finns skrivningen med i delegationsordningen.
Vid utdömanden av vite kan miljödomstolen komma att begäran
yttranden från nämnden över eventuella synpunkter som kommer in från
den som beslutet berör. Det saknas idag delegation för att svara på dessa
remisser. Idag är ärenden få men remisstiderna relativt korta. Vi kan
också befara att ärendena kommer att öka då antalet vitesförelägganden
ser ut att öka. Sammantaget ger detta underlag för att ge
förvaltningschefen delegation att svara på remisser från miljödomstol som
rör ärenden där förvaltningschef har ansökt om utdömande av vite.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-04
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign
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§ 75
Implementering av riktlinjer för attestering
Dnr M-2017-1767
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar uppdra åt Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen att inom ramen för den interna kontrollen
lämna förslag på kontrollpunkter så att nämndens ansvar enligt
riktlinjerna för attestering uppfylls.
_____
Redogörelse för ärendet

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun har i september beslutat om
nya riktlinjer för attestering. Av riktlinjerna framgår bland annat
följande:
”Nämndernas ansvar
Kommunens nämnder ansvarar för att denna riktlinje följs. Varje nämnd
ska därutöver, vid behov, utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för
sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen planera och genomföra
kontroller av efterlevnaden av riktlinjen. Varje nämnd utser besluts- och
mottagningsattestanter samt ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att
upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda beslutsattestanter.”
Beslut- och mottagningsattestanter och förteckning över dessa finns sedan
tidigare men den årliga kontrollen behöver planeras och lämpligen genom
den plan för intern kontroll som ska fastställas inför verksamhetsåret
2018.
Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-03
lämnat förslag på beslut i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign
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§ 76
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger följande delegationsbeslut till
handlingar.
_____
_____

Justerandes sign
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§ 77
Ärenden för kännedom
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger följande ärenden till
handlingarna:
-

Avslag av överklagande
Beslut från Länsstyrelsen Hallands län 505-5510-17
Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett Gällared
Dnr M-2017-912

_____

Justerandes sign
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