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Bygg- och miljönämnden 

  

 

Bristfällig enskild avloppsanläggning Bodsjöbyn xxxxxx  

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning i bristfällig 

slamavskiljare. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven 

på rening enligt 2 kap. 3 § och 9 kap. 7 § miljöbalken.  

 

Underlag för beslut 

 

-  Anna Lindqvists tjänstemannaförslag, 2018-05-31  

 

Förslag till beslut:  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att tillmötesgå fastighetsägarens förfrågan på följande sätt:  

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren till Bodsjöbyn xxxxxxx att 

släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen eller annan anläggning som 

inte godkänts av bygg- och miljönämnden på fastigheten.  

Förbudet träder i kraft:  

1. den dag xxxxxxxx flyttar från fastigheten,  

2. den dag någon annan än xxxxxxxxx flyttar till fastigheten,  

3. den dag fastigheten byter ägare,  

4. den dag xxxxxxxxx inte längre är ensam fastighetsägare till fastigheten, eller 

senast 5 år från att beslutet vinner laga kraft.  

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808)  (MB) samt med hänvisning 

till 2 kapitlet 2, 3 och 7 § samt  9 kap 7 § MB.  
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Om samma förhållanden gäller om 5 år som när bygg- och miljönämnden fattar detta beslut 

finns möjlighet att efter en skälighetsprövning ytterligare skjuta fram tidpunkten för förbudet.  

Bygg- och miljönämnden översänder beslutet till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret.  

 

Bakgrund  

 

Bygg- och miljökontoret har genomfört en avloppsinventering på fastigheten 2016.  

Vid inventeringen framkom att anläggningen består av tre enkammarbrunnar utan någon 

efterföljande rening.  

Dessa brister meddelades via brev till fastighetsägaren under 2017 . Efter detta har några  

skrivelser gått fram och tillbaka mellan tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren.    

2018-05-09 inkom till bygg- och miljökontoret en ansökan att få behålla avloppet i befintligt 

skick. Av ansökan framgår att det är osäkert om fastighetsägaren kommer nyttja fastigheten så 

länge till.  

 

Det aktuella avloppet ligger i ett område där bygg- och miljönämnden bedömer att enskilda 

avlopp ska utföras med normal skyddsnivå. Fastigheten befinner sig i tillrinningsområdet för 

Revsundssjön och Gimån som är klassat som sk. Natura-2000 område. 

Nämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Bodsjöbyn xxxxxx inte uppfyller 

de krav som ställs i miljöbalken. Av den anledningen beslutar nämnden att förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten från fastigheten Bodsjöbyn xxxxxxx.  

Nämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig 

i förhållande till nyttan.  

  

Fastigheten bebos permanent av 1 person som står som ensam fastighetsägare för fastigheten. 

Avloppsutsläppet sker cirka 1000 meter från ytvatten och det finns för närvarande inga 

vattentäkter nedströms utsläppspunkten.  

Nämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Bodsjöbyn xxxxxxxx inte 

uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.  

Med anledning av fastighetsägarens ålder och den ringa belastningen av anläggningen gör 

bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att förbudet ska träda i kraft först när 

fastighetsägaren flyttar ifrån fastigheten, säljer hela eller delar av fastigheten eller om någon 

ytterligare flyttar till fastigheten alternativt efter 5 år från att beslutet vinner laga kraft.  

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för 

förorening av omgivande vattentäkter.  
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Praxis 

 

M3318-11 Domstolen tog först ställning till anläggningen och om den uppfyllde miljöbalkens 

krav. Man fann att utsläppet var olagligt eftersom det stred mot 12 § FMH och konstaterade 

därför att nämnden haft fog för sitt förbud. 

 

Domstolen tog därefter upp frågan om det var förenligt med gällande lagstiftning att, med 

hänsyn till fastighetsägarens ålder och övriga omständigheter, medge längre tid än vad som 

annars var brukligt för en sådan åtgärd. Domstolen ansåg att det mot bakgrund av den ringa 

belastningen på anläggningen och omständigheterna i övrigt kunde godtas att tidpunkten för 

åtgärdernas genomförande sköts fram fem år.  

 

Domstolen ansåg det rimligt att anta att boendeförhållandena på fastigheten skulle förändras 

inom en inte alltför avlägsen framtid. Förbättringsåtgärderna skulle dock genomföras tidigare 

om ny ägare flyttade in. Av domen framgick även att om fastighetsägaren inte hade flyttat 

inom fem år så borde TSM efter en ny skälighetsbedömning kunna flytta fram tiden 

ytterligare.  

 

 

 

Bygg- och miljöavdelningen 

 

 

 

Anna Lindqvist 

 

 

    Tomas Jonsson 

    Avdelningschef 

 

Utdrag till 

 

 

 


