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Bygg- och miljönämnden 

 

Bristfällig avloppsanläggning 

 

Underlag för beslut 

 

- Xxx tjänstemannaförslag, 201x-xx-xx  

 

Förslag till beslut  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden har att ta ställning till hur nämnden framöver skall hantera liknande 

ärenden. Nämndens beslut i detta ärende kommer bli vägledande. 

 

Förslag till beslut alternativ 1 

Bygg- och miljönämnden beslutar att inte tillmötesgå xxxxxxxx förfrågan om anstånd till att 

åtgärda avloppsanläggningen på fastigheten. 

 

Förslag till beslut alternativ 2 

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

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda xxxxxxxxxxxxx, att släppa ut avloppsvatten till 

den befintliga avloppsanläggningen eller annan anläggning som inte godkänts av bygg- och 

miljönämnden på fastigheten Turingen xxxxxx i Ånge.  

Förbudet träder i kraft:  

1. den dag xxxxxxxxx flyttar från fastigheten,  

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

3. den dag fastigheten byter ägare,  

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

5. senast 5 år från att beslutet vinner laga kraft.  

 

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.  

Bygg- och miljönämnden antar bygg- och miljökontorets yttrande som eget. 
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Bakgrund  

 

Den enskilda anläggningen på fastigheten inventerades 2015. Vid inventeringen framkom att 

anläggningen saknar godkänd slamavskiljning och den efterföljande reningen är okänd.  

2017-12-28 inkom en förfrågan till bygg- och miljönämnden om att få behålla anläggningen i 

befintligt skick då fastighetsägaren är pensionär samt ensam i hushållet. Fastighetsägaren är 

född xxxx och står skriven på fastigheten.  

 

Bygg- och miljöavdelningen 

 

 

 

Fredrika Ingster 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

    Tomas Jonsson 

    Förvaltningschef 

 

Utdrag till 

 

 

 


