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§ 70

Anmälan av delegationsbeslut
•

Beslut i bygglovsärenden

•

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

•

Beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden

Bygg- och miljönämndens beslut
Redovisningen föredras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bygg och miljönämnden

2013-06-26

§ 71

Meddelande
•

Budget – Anvisningar till 2014 års budgetarbete

•

By- och Borgviksälvens vattenråd

•

Beslut KF begäran om entledigande Indira Medjedovic

•

Beslut KF ny ledamot i BOM, Björn Karlsson

•

Beslut KSAU ändring av detaljplan Svensbyn 1:39

Bygg- och miljönämndens beslut
Redovisningen föredras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

2013-06-26

Dnr 2011.244.21

Detaljplan Trankils-Elovsbyn 1:1, godkännande av
planhandlingar för samråd
Ärende
Området är planlagt för campingändamål genom detaljplan från 1993. På
grund av ändrade möjligheter till kommunal VA- anslutning är en
planändring aktuell för att planen bättre ska stämma överens med dagens
förhållanden.
Bygg- och miljönämnden har i beslut 2011-11-24 godkänt att arbete med
detaljplaneändringen påbörjas. Lars Fernqvist har utsetts till planförfattare.
Syftet med planändringen är att göra det möjligt att anlägga enskild
anläggning för vatten och avlopp inom området och att förtydliga med
planbestämmelser hur husvagnar och förtält får ställas upp inom området.
Planförfattare Lars Fernqvist har lämnat in ett förslag till samrådshandlingar.
Planen handläggs med enkelt planförfarande.
Planhandlingar har anpassats till Bygg- och miljönämndens beslut från 201303-31 angående bygglovbefrielse.
Beslutsunderlag
Planhandlingar.
Bygg- och miljönämndens beslut
Planhandlingarna godkänns för samråd.

BOM

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

2013-06-26

Dnr: 2012.711.21

Detaljplan Silbodalskolan, möjlighet till yttrande
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en nybyggnad av Silbodalskolan. Delar av
skolans lokaler är i sämre skick och en rivning planeras för att i stället ge
plats åt en nybyggd högstadiedel. Delar av den nya delen skulle med tilltänkt
placering ligga utanför gällande detaljplans byggrätt och därför krävs en
planändring. I samband med planarbetet ses också trafiksituationen kring
skolan över.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-04-17 beslutat godkänna att
ändring av gällande detaljplan sker.
Planen handläggs med ett normalt planförfarande enl. PBL kap. 5.
Bygg- och miljönämnden godkände 2013-03-13 att handlingarna ställs ut för
granskning. Nämnden har nu fått handlingarna för yttrande.
Beslutsunderlag
Planhandlingar.
Yrkande
Roland Moberg (kd) yrkar, att detaljplanen utökas i norr mot kyrkan för att
kunna säkerställa eventuell annan byggrätt, utöka lekytor eller möjlighet till
parkeringsytor.
Åke Nilsson (s) yrkar, att detaljplanen inte utökas enligt Roland Mobergs
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och
miljönämnden beslutar enligt Åke Nilssons yrkande.
Votering begärs. Bygg- och miljönämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för Roland Mobergs förslag
Nej-röst för Åke Nilssons förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bygg och miljönämnden

2013-06-26

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Roland Mobergs förslag och 6-nej röster för Åke
Nilssons förslag beslutar bygg- och miljönämnden att bifalla Åke Nilssons
förslag.
Ledamöter

Ärende nr 50

Pb

JA
Bengt-Olof Lorentzon
Lisbeth Karlsson
Rolf Gruvborg
Gunnar Henriksson
Magnus Anderasson
Roland Moberg
Gunwald Karlsson
Helene Fridh
Åke Nilsson
Bror Olofsson
Björn Karlsson

C
C
M
FP
FP
KD
S
S
S
S
S

NEJ

x
x
x
x
x

x
x
x

Ersättare
Sven Olof Sjödin
Anders Kylin
Roger Andersson
Jonas Berglund
Jörgen Pettersson
Leif Arvidsson
Sören Rundin
Ulla-Kerstin Aronsson
Siv Ögren
Eia Liljegren-Palmaer

C
C
M
FP
FP
KD
S
S
S
V

x

x

Totalt

4

6

.

Bygg- och miljönämndens beslut
• Redovisat detaljplaneområde skall inte utökas.

Justerandes sign

•

Då fotbollsplanen tas bort och ersätts med parkeringsplatser kommer
tillräckliga lekytor att saknas. Det bör övervägas om det är möjligt att
flytta parkeringen och ha kvar lekytorna vid låg- och mellanstadiet.

•

En förtydligande om hur cykelstråken ska dras till och från skolan
även utanför detaljplan ska göras.

Utdragsbestyrkande
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•

2013-06-26

Det bör ses över om distributionsvägen för varutransporter är möjlig
att förlägga utanför planområdet för att undvika tung trafik genom
skolområdet.

Expedieras till:
Plan- och lovingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

2013-06-26

Dnr: 2008.278.21

Detaljplan Turistgården, godkännande av
samrådsredogörelse
Ärende
Bygg- och miljönämnden har 2008-04-09 fått i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att detaljplanlägga området Elgerud i
Töcksfors.
Tidigare planprogram för området har varit ute på remiss. Detta omfattade
ett större område än nu aktuell plan. Avsikten med föreliggande handlingar
är att ett mindre område planläggs där enbart turismanläggningen och dess
verksamhet berörs.
Syftet med planen är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla
turism, handel och boende samt skapa en lämplig fastighet för verksamheten.
Planförfattare Lars Fernqvist har lämnat in ett förslag till samrådshandlingar.
Planförslaget har varit ute på samrådsremiss under tiden 2013-04-17 – 201305-10. Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
samrådsredogörelse
Bygg- och miljönämndens beslut
Samrådsredogörelsen godkänns och planhandlingarna godkänns för
granskning.
Jäv
Gunnar Henriksson deltog inte i ärendets handläggning och beslut på grund
av jäv.

Expedieras till
Planförfattaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

2013-06-26

Dnr: 2013.485.21

Töcksmarks-Bön 1:255, förfrågan om ändring av
detaljplan
Ärende
Området omfattas av detaljplan från 1974. Fastighetsägaren har planer på en
utbyggnad som står i strid mot planbestämmelse om byggnadsförbud.
Anledningen till att byggnadsförbudet infördes i planen är troligen inte
relevant längre.
Det åligger fastighetsägaren att anlita lämplig planförfattare samt att
presentera planhandlingar för godkännande av bygg- och miljönämnden.
Planen kan troligen handläggas med enkelt planförfarande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från fastighetsägaren
Gällande plan för området.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner att en planändring sker och att
lämpligheten i att ta bort gällande bestämmelse om byggnadsförbud prövas
genom en planprocess.

Expedieras till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

2013-06-26

Dnr: 2013.375.23

Fågelviks Stom 1:43 - Tidsbegränsat bygglov för
container
Ärende
xxx ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppställning av plåtcontainer.
Tidigare föreslagen placering anses olämplig med hänsyn till
omgivningspåverkan. Förslag på ny placering har inkommit från sökanden.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov.
Bygg- och miljönämndens beslut
Nämnden anser att möjligheten att placera containern på norrsidan om
vägen, Öster om Fastigheten Fågelviks-Stom 1:22 bör undersökas innan
beslut fattas.
Beslut i ärendet får fattas av delegat enligt gällande delegationsordning.
Containern ska vara borttagen senast 2014-12-31.

Expedieras till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

2013-06-26

Dnr: 2012.339.23

Skrädene 1:29, nybyggnad bostadshus och garage –
strandskyddsdispens
Ärende
xxx ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus och
garage.
För området gäller byggnadsförbud inom strandskyddsområde med 150 m
enligt MB 7 kap 15 §.
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens.
Särskilda skäl
Området är i sin helhet väl avskilt från strandlinjen genom en större väg på
så sätt som beskrivs i Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 2.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage
medges.
•

Som tomtplats får tas i anspråk det område som markerats med röd
begränsningslinje på den kartskiss som bifogas detta beslut.

•

Avgift för strandskyddsdispensen fastställs till 7 120 kr.

Upplysningar
• Meddelad strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Justerandes sign

•

Sökanden görs uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att överpröva
beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den
dag länsstyrelsen får del av beslutet.

•

Förslag till avloppsanläggning skall redovisas till miljö- och
hälsoskyddskontoret i samband med bygglovsansökan.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet delges:
Länsstyrelsen

Expedieras till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

2013-06-26

Dnr 2013.315.23 Ecos 407.13.415

Bergerud 1:20, nybyggnad fritidshus – förhandsbesked
Ärende
xxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av tre fritidshus.
Platsbesiktning har utförts. Platsen är belägen utanför strandskyddsområde
och bedöms vara lämplig för byggnation.
Erinran från granne har inkommit angående försämrad utsikt. Yttrande från
trafikverket har inkommit angående utfarter. Dessa har kommunicerats med
sökanden.
Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Positivt förhandsbesked lämnas för tre fritidshus enligt ansökan.
•

Husen skall placeras så att hela tomtplatsen ryms utanför
strandskyddsområdet.

•

Avgift för förhandsbeskedet fastställs till 12 104 kr.

Upplysningar
• Beviljat förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Justerandes sign

•

Beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta
åtgärden.

•

En gemensam avloppsanläggning förordas. Hög skyddsnivå för
hälsoskydd och miljö kan bli aktuellt. Förslag till avloppsanläggning
skall redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret i samband med
bygglovsansökan.

•

Anläggande av utfart till allmän väg kräver tillstånd från trafikverket.
Tillstånd ska redovisas i samband med bygglovsansökan.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet delges

Underrättelse om beslutet till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

2013-06-26

Dnr 2013.346.23

Nästeviken 1:33 - Bygglov för fritidshus
Sammanfattning
xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Planerad byggplats är
belägen utanför strandskyddsområde. Erinran från granne har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Bygglov lämnas för ett fritidshus enligt ansökan.
•

Avgift för bygglovet fastställs till 4984 kr. Faktura skickas separat.

•

Startbesked lämnas för åtgärden.

Upplysningar
Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 §
PBL).
För framställan av slutbevis skall följande inlämnas till bygg- och
miljönämnden: - Intyg från byggherren att byggnaden överensstämmer med
beviljat bygglov.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutet delges:

Underrättelse om beslutet till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

2013-06-26

Dnr 2013.374.23

Skarbol 1:50 - Bygglov för fritidshus
Sammanfattning
xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Planerad byggplats är
belägen inom rekommenderat skyddsavstånd för reningsverket, och får
därför anses olämplig för boende.
Förmodat avslag har kommunicerats med sökanden, som har inkommit med
en skrivelse i ärendet
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov.
Skrivelse från sökanden.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Ansökan om bygglov för fritidshus avslås med stöd av 2 kap. 5§ PBL,
punkt 1, människors säkerhet och hälsa.
•

Avgift för ansökan fastställs till 5 126 kr. Faktura skickas separat.

Beslutet delges
Bilaga
Besvärshänvisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

2013-06-26

Dnr 2013.340.23

Signebyn 1:46 - Bygglov för fritidshus
Ärende
xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Planerad byggplats är
belägen inom tomtplats där ett tidigare bostadshus har stått.
Avloppsansökan är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Berörda grannar har givits möjlighet till yttrande och har inte framfört någon
erinran.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Bygglov lämnas för ett fritidshus enligt ansökan.
•

Avgift för bygglovet fastställs till 9 113 kr. Faktura skickas separat.

•

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas, enligt byggherrens förslag xxx

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas.
Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 §
PBL).
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutet delges:
Underrättelse om beslutet till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

2013-06-26

Dnr:2013.410.23

Årjäng 1:94 - Bygglov för fritidshus
Ärende
xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Avloppsansökan för mulltoa är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Berörda grannar har givits möjlighet till yttrande och har inte framfört någon
erinran.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Bygglov lämnas för ett fritidshus enligt ansökan.
•

Avgift för bygglovet fastställs till 4 272 kr. Faktura skickas separat.

•

Startbesked lämnas för åtgärden.

Upplysningar
Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 §
PBL).
För framställan av slutbevis skall följande inlämnas till bygg- och
miljönämnden: - Ifylld och signerad kontrollplan.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutet delges
Underrättelse om beslutet till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

2013-06-26

Dnr: 2013.397.23

Trane 1:11, strandskyddsdispens för torrtoaletter
Ärende
En förfrågan till bygg- och miljönämnden har inkommit angående behov av
strandskyddsdispens för uppställande av allmänt tillgängliga toaletter för
kanotturister. Det aktuella området har en hög besöksfrekvens under
sommarmånaderna, och toaletterna ska sättas upp för att minska
nedskräpning i naturen.
Beslutsunderlag
Kartor.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden anser inte att uppställning av allmänt tillgängliga
toaletter kräver strandskyddsdispens då de inte kan anses verka avhållande
för allmänheten, och då en väsentlig påverkan på livsvillkor för djur och
växter inte anses sannolik. Nämnden förutsätter dock att relevant
naturvärdeshänsyn tas och att placering väljs för att minimera påverkan på
djur- och växtliv.
Nämnden upplyser om att separat tillstånd från länsstyrelsen kan krävas på
de platser inom fastigheten där särskilda naturskyddsbestämmelser gäller.
Det åligger sökanden att inhämta relevanta tillstånd.
Separat tillstånd från bygg- och miljönämnden krävs för latrinhantering.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg och miljönämnden

§ 84

2013-06-26

Dnr: 313.13.40 Ecos 411.13.429

Miljösanktionsavgift för överträdelse av 29 §
förordningen om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen (2007:846) samt artikel 3
punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande
ämnen
Sammanfattning
xxx har en köldmedieanläggning som omfattas av krav att lämna in
köldmedierapport till tillsynsmyndigheten senast 31 mars varje år.
Verksamheten omfattas också av krav på kontroll minst var tolfte månad.
xxx har inte uppfyllt föreskrivna krav på att lämna in rapport senast 31 mars
2012 som verksamheten innehar, samt överskridit kravet på kontroll minst
var tolfte månad.
Eftersom rapporten lämnades in efter 31 mars 2012, samt hade ett
kontrollintervall på ca fjorton månader ska tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift tillfaller staten. Avgiften ska
betalas även om beslutet om avgift överklagas. Om beslutet upphävs eller
ändras återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.
xxx anses vara verksamhetsutövare. xxx har givits möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2013-05-23. Något yttrande har inte inkommit.
Lagrum
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser
och med de belopp som anges i bilagan till förordningen. Enligt 30 kap 1 §
miljöbalken ska miljösanktionsavgift påföras även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet.
Regler för hantering av köldmedium återfinns i förordning om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, SFS 2007:846 samt EGförordningen om f-gaser, (EG 842/2006). Enligt 29 § förordningen om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) ska
operatören till stationära anläggningar som innehåller 10 kg eller mer
fluorerade växthusgaser lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten. Enligt
9 kap 17 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall vid
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överträdelse av 29 § förordningen om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen (2007:846) utgå om 1 000 kronor.
Enligt artikel 3 punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande
ämnen ska anläggningar som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller
mer skall kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Enligt 9 kap 1 § i
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall vid överträdelse av
artikel 3 punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande ämnen utgå
om 5 000 kronor.
Av 30 kap 3 § miljöbalken framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar
om miljösanktionsavgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att
yttra sig.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och
5 kap 3 § i förordningen om miljösanktionsavgifter, att xxx ska betala
miljösanktionsavgift om 1000 kr för försent inlämnad rapport, respektive
miljösanktionsavgift om 5000 kr för överskriden kontrollintervall.
Avgifterna ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har delgivits detta
beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen
dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller
sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se
bifogade informationsmaterial.
Detta beslut kan överklagas, se bilaga

Expedieras till:
Bilagor
Information om miljösanktionsavgifter
Information om betalning av miljösanktionsavgift (från Kammarkollegiet)
Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg och miljönämnden

§ 85

2013-06-26

Dnr: 297.13.429 Ecos 176.13.429

Miljösanktionsavgift för överträdelse av 14 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
Sammanfattning
xxx har fört bort stallgödsel till annans mark. xxx har inte uppfyllt
föreskrivna krav på att ha dokumentation vid bortföring av stallgödsel.
Då stallgödsel förts bort utan adekvat dokumentation ska
tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift
tillfaller staten. Avgiften ska betalas även om beslutet om avgift överklagas.
Om beslutet upphävs eller ändras återbetalas det inbetalda beloppet med
ränta.
xxx anses vara verksamhetsutövare xxx har givits möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2013-05-17. Något yttrande har inte inkommit.
Lagrum
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser
och med de belopp som anges i bilagan till förordningen. Enligt 30 kap 1 §
miljöbalken ska miljösanktionsavgift påföras även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet.
Regler för att föra bort stallgödsel återfinns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring. Enligt 14§ i föreskriften ska det hos ett jordbruksföretag som för
bort stallgödsel finnas dokumentation över stallgödselmängd som levereras,
vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån alternativt hur stor
mängd totalfosfor gödseln innehåller, datum för leverans samt till vem
gödseln levereras. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig under
minst sex år.
Enligt 5 kap 3 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall
vid överträdelse av 14 § föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket en
miljösanktionsavgift utgå om 1 000 kronor.
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Av 30 kap 3 § miljöbalken framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar
om miljösanktionsavgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att
yttra sig.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och
5 kap 3 § i förordningen om miljösanktionsavgifter, att xxx ska betala
miljösanktionsavgift om 1000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30
dagar från att Ni har delgivits detta beslut och enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen
dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller
sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se
bifogade informationsmaterial.
Detta beslut kan överklagas, se bilaga

Expedieras till:
Bilagor
Information om miljösanktionsavgifter
Information om betalning av miljösanktionsavgift (från Kammarkollegiet)
Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen
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Dnr:2013.241.44 Ecos 223.13.446

Gottersbyn 1:28 och 1:52 - Tillstånd till enskild
avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, tät
markbädd med efterföljande fosforfilter.
Redogörelse för ärendet
xxx miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljösektionen i Eda kommun har
på uppdrag av bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun och i enlighet
med avtal om samarbete mellan Eda och Årjängs kommun, daterat 2012-0322, handlagt ansökan om tillstånd för anläggande av enskilt avlopp för
fritidsbostad på fastigheten Årjäng Gottersbyn 1:52. Avloppsanläggningen
placeras på fastigheterna Årjäng Gottersbyn 1:28 och 1:52.
Miljösektionen i Eda kommun besökte platsen 2013-05-02. Närvarande vid
besöket var xxx, ägare till fastigheten Gottersbyn 1:52, samt miljöinspektör
xxx inkom till miljösektionen 2013-05-15 med ansökan om anläggande av
enskilt avlopp.
Remissutskick till berörda grannar genomfördes 2013-05-16 och synpunkter
med invändningar mot anordnande av föreslagen avloppsanläggning inkom
från företrädare för fastigheterna xxx
Beskrivning av avloppsanläggningen enligt ansökan
Beskrivningen i enlighet med ansökningsblankett samt stycke ett/alternativ 1 i
ansökans bilaga ”Ansökan enskild avloppsanläggning, Gottersbyn 1:52”

Slamavskiljning:

Slamseparation (slamavskiljare)

Efterföljande rening:

Tät biobädd (tät markbädd)

Efterpolering:

Fosforfälla (fosforfilter)

Sökanden ser helst att biobädden inte utförs tät då denne anser att markens
reningskapacitet bör utnyttjas. Renat spillvatten avleds via dike till
Lidtjänsbäcken.
Utredning och bedömning
Avloppsanläggningen placeras inom sökandes egen fastighet Gottersbyn
1:52 samt på fastigheten Gottersbyn 1:28. Avståndet till den intilliggande
sjön Töck understiger 100 m och Lidtjärnsbäcken löper förbi på ett avstånd
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på ca 25 meter. Placeringen medför att hög skyddsnivå avseende fosfor och
smittämnen är att anse som miljö- och hälsoskyddsmässigt motiverat.
Bedömningen att hög skyddsnivå är lämpligt stöds av Länsstyrelsen i
Värmlands beslut, referens 505-4604-2012, 2012-09-03.
Krav på hög skyddsnivå avseende kväve reduktion bedöms dock inte
relevant i förhållande till miljönyttan. Bedömningen baseras på att det kan
förutsättas att sjön Töck inte är kvävestyrd (kväve utgör inte det begränsande
näringsämnet i systemet) och det långa avståndet till kusten medför att ett
reellt kväveläckage till Västerhavet inte kan hävdas. Tillskottet av kväve från
föreslagen avloppsanläggning bedöms för övrigt vara liten i förhållande till
förekommande kväveläckage från djurhållning i området. Vidare saknar
Årjängs kommunala avloppsanläggning särskilda krav på kväverening.
Bedömningen att krav på hög skyddsnivå avseende kväve rening inte är
nödvändigt, stöds av utlåtande från Havs- och vattenmyndigheten, 2013-0502.
Den egna dricksvattentäkten ligger på ett avstånd på ca 15 m från
markbädden och även om dricksvattentäkten är placerad uppströms medför
det korta avståndet att det av försiktighetsskäl är relevant att vidta särskilda
försiktighetsmått, detta i enlighet med försiktighetsprincipen, miljöbalken
kap 2 § 3. Tät markbädd och hygienisering i fosforfilter utgör ett extra skydd
mot förorening av grundvatten.
Nivån på grundvattenytan fluktuerar naturligt under året och av
försiktighetsskäl i enlighet med miljöbalken kap 2 § 3, ska den täta
markbädden placeras minst 50 cm över högsta förväntade grundvattenyta,
om det inte av tillverkarens produktfakta för anläggningen framgår att
anläggningen kan läggas i/under vatten.
Filtermaterialet i fosforfällan har ett högt pH och i nytt material kan det
uppgå till ca pH 12. Särskilt högt pH i utgående spillvatten från fosforfiltret
kan förväntas när filtermassan är ny och pH-värden över 10 kan medföra risk
för frätskador och akuttoxiska effekter på vattenlevande organismer. För
fullgod funktion ska pH över 9 upprätthållas och av försiktighetsskäl i
enlighet med miljöbalken kap 2 § 3, det är skäligt att kräva att utsläpp till
öppet dike föregås ett resorptionsdike eller annat dike med i huvudsak
motsvarande egenskaper dvs spillvattnet tillåts komma i kontakt med marken
och infiltration möjliggörs. I samband med inträngning av yt- och
markvatten t ex i samband med regn, kan även spädning bidra till sänkt pH
före öppet utsläpp i dike.
När filtermaterialets funktion inte längre kan anses tillräcklig (pH
understiger 9) ska detta bytas. Det uttjänta filtermaterialet utgör ett
hushållsavfall som Årjängs kommun är skyldig att hämta, men påfyllning av
fosforfilter ligger inte på kommunens ansvar. Ofta är det smidigast för
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avloppsanläggningens tillståndshavare att avtala med
tillverkaren/leverantören om utbyte av filtermassan.
Föreslagen avloppsanläggning bedöms uppfylla hög skyddsnivå för fosfor
och smittämnen och anläggningen bedöms i sin helhet vara godtagbar ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt under förutsättning att markbädden utförs
tät för att säkerställa att spillvatten från markbädden går ut via fosforfällan
och att en skyddad utloppspunkt genom täckt dike anordnas efter
fosforfällan. Anläggningen bedöms under dessa förutsättningar vara förenlig
med miljöbalkens hänsynsregler, kap 2 miljöbalken.
I tillståndet är det lämpligt att villkora att ändringar i utförandet av
avloppsanläggningen jämfört med vad som angivits i ansökan eller villkoren
i övrigt, ska ske i samråd med bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun
och att nya alternativt kompletterande handlingar ska inlämnas till bygg- och
miljönämnden för godkännande innan utförandet får ske. Behov av ändringar
kan exempelvis uppstå om tekniska hinder uppstår som försvårar
uppfyllandet av tillståndet.
Då vissa detaljupplysningar kring avloppsanläggningen saknats i ansökan,
ställs särskilda villkor om dimensionering samt krav på inlämnande av
uppgifter före och efter anläggningens färdigställande.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun beslutar med stöd av 9 kapitlet
7 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) att ge tillstånd att inrätta
avloppsanläggning: Tät markbädd med efterföljande fosforfilter, till vilken
vattentoalett ska kopplas inom fastigheterna Årjäng Gottersbyn 1:28 och
1:52.
1. Den enskilda avloppsanläggningen ska dimensioneras för ett hushåll
(5pe) och utformas och anläggas enligt tillverkarens anvisningar samt
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 1987:6 ”Små
avloppsanläggningar” (utgivna igen 2003 som faktablad 8147) så
långt dessa är tillämpbara t ex markbädd med infiltration i
markbäddsand ska ha en yta på minst 20m3.
2. Avloppsanläggningen ska placeras och utformas i enlighet med vad
som angivits i ansökan, om inget annat framkommer nedan.
3. Anläggningen skall uppfylla kraven för hög skyddsnivå enligt NFS
2006:7 med avseende på reduktion av fosfor (tot-P) med 90 % samt
BOD7 90 %,
4. Anläggningen skall även uppfylla kraven för hög skyddsnivå enligt
NFS 2006:7 med avseende på hälsoskydd. Det renade avloppsvattnet
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skall uppfylla kravet för utmärkt badvattenkvalitet (NFS 2008:8) med
avseende på E.coli (max 500 cfu/100ml).
5. Ändringar i utförandet av avloppsanläggningen jämfört med vad som
angivits i ansökan eller villkoren, ska ske i samråd med bygg- och
miljönämnden i Årjängs kommun och nya alternativt kompletterande
handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden för
godkännande innan utförandet får ske.
6. Arbetet ska utföras av en sakkunnig person. Anlitas entreprenör ska
denne ha en kopia på detta tillstånd.
7. Utförande av anläggningen skall under hela arbetets gång
dokumenteras med bilder.
8. Avloppsanläggningen ska utföras tät fram till fosforfällan.
9. Slamavskiljaren ska uppfylla de krav på funktion och utformning
som anges i Svensk Standard (SS 82 56 20) för spillvatten, inklusive
vattentoalett från ett hushåll. Slamavskiljaren ska ha en minsta volym
på 2 m3.
10. Avstånd från slamavskiljaren till uppställningsplats för
slamtömningsfordon ska vara högst 25m, höjdskillnad max 6m.
Tillfartsvägen ska vara farbar för tunga fordon.
11. Markbädden ska vara dimensionerad för ett hushåll (5 pe) samt vara
placerad minst 50 cm över högsta grundvattenyta eller berg om
tillverkaren inte anger annat skyddsavstånd eller att anläggningen är
godkänd för läggning i/under vatten.
12. Filtermaterialet i fosforfiltret ska vara på storsäck med en maximal
vikt på 1000 kg. Fosforfiltret ska vara försett med efterföljande
provtagningsbrunn.
13. Filtermaterialet i fosforfiltret ska bytas vartannat år om det inte kan
visas att det är uppenbart obehövligt pga att den fosforreducerande
funktionen kvarstår längre än så. Funktion kan anses bibehållen om
utgående spillvatten har pH 9 eller högre, vilket kan kontrolleras med
t ex lackmuspapper eller pH-mätare.
Tillståndshavaren är ansvarig för att byte av filtermaterial utförs t ex
genom avtal med tillverkare/leverantör. Hämtning av uttjänt
filtermaterial kan beställas genom Årjängs kommun eller genom
avtal med tillverkare/leverantör.
14. Fosforfiltret ska placeras inom 10 m från farbar väg och
uppställningsplats för kranbil om storsäck med 500 kg filtermaterial
används. Används storsäck med 1000 kg material får avståndet inte
överstiga 5 m.
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15. Utgående spillvatten från fosforfiltret (och provtagningsbrunnen) ska
avledas via täckt dike utformat så att kontakt med mark och
infiltration i mark möjliggörs t ex resorptionsdike. Det täckta diket
ska ha en längd på minst 5 m men bör uppgå till minst 10 m före
öppet utsläpp.
16. Dräneringsvatten och annat ovidkommande vatten får inte tillföras
avloppsanläggningen.
17. Ämnen som skadar avloppsanläggningens biologiska eller tekniska
funktion får inte tillföras avloppsvattnet.
18. En drift- och underhållsinstruktion för avloppsanläggningen ska tas
fram och följas. Drifts- och underhållsinstruktionen ska hållas
tillgänglig för Bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun.
19. Innan installation av avloppsanläggningen, ska tillståndshavaren
insända följande handlingar till bygg- och miljönämnden i Årjängs
kommun:
Uppgifter om avloppsanläggning minst omfattande:
- Fabrikat på de olika ingående delarna (slamavskiljare, markbädd,
fosforfilter).
- Beskrivning av utformning på den täta markbädden respektive
fosforfiltret t ex produktfaktablad med beskrivning och ritning.
Dimensionering ska framgå.
- Beskrivning av utformningen på det täckta diket. Dimensionering
och material som ska användas ska framgå.
20. Omgående efter färdigställande av avloppsanläggningen, ska den
som utfört arbetet fylla i Årjängs kommuns entreprenörsrapport och
skicka in denna till bygg- och miljönämnden tillsammans med
fotodokumentation. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att ge
entreprenören i uppdrag att fylla i entreprenörsrapporten.
Avgift
För beslut om tillstånd till enskild avloppsanläggning uttas en avgift enligt
Årjängs kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Handläggningsavgift för tillståndet är 5 004 kronor. Faktura skickas separat.
Tillståndets giltighet
Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanläggningen
inte har påbörjats inom två år (§ 19 förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
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Att överklaga
Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Länsstyrelsen. I skrivelsen ska
det framgå vilket beslut som överklagas och varför (beskrivning av vad som
anses felaktigt i beslutet).
Överklagandet lämnas eller skickas till bygg- och miljönämnden i Årjängs
kommun för vidarebefordran till länsstyrelsen. För att överklagandet ska
kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till nämnden inom 3 veckor
från den dag beslutet togs emot. Adressen är: Årjängs kommun, miljö- och
hälsoskyddskontoret, Box 906, 672 29 Årjäng.

Beslutet expedieras till:
Bilagor
Blankett ”Entreprenörsrapport”
Kopia situationsplan

Information

Ansvar och andra krav
Den som är ansvarig för en avloppsanläggning (fastighetsägaren om inte
annat avtal finns), är skyldig att vid läckage eller annat fel på
avloppsanläggningen omgående vidta åtgärder som behövs för att undanröja
felet. Ansvaret omfattar även att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att undanröja och förhindra uppkomst av olägenhet.
Tillståndet innebär inte rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från
berörd fastighetsägare. Vid läggande av avloppsanläggningen eller del av en
avloppsanläggning på annans mark än den egna rekommenderas att ett
skriftligt avtal upprättas för inskrivning i fastighetsregistret.
Om en avloppsanläggning är planerad inom ett strandskyddsområde kan det
krävas strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap §15 alternativt
samråd enligt miljöbalken 12 kap §6.
En skriftlig anmälan ska göras till bygg- och miljönämnden i Årjäng vid
ändringar i belastning på avloppsanläggningen eller vid ändring av
avloppsvattnets sammansättning. Exempel på ändrad belastning är när fler
personer än vad avloppet ursprungligen är dimensionerat för ansluts till
avloppsanläggningen. Avloppsvattnets sammansättning ändras t ex vid
övergång från hushållsavlopp till processavlopp.
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Om en ersättande infiltration, markbädd eller tidigare ska detta anmälas, och
vid ny lokalisering ska tillstånd sökas hos bygg- och miljönämnden i Årjängs
kommun.
Anmälan behöver inte göras vid byte av ledning eller slamavskiljare t ex vid
stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen eller
slamavskiljaren inte får en ny placering.
Om fornlämning påträffas i samband med markarbeten är
fastighetsägarenskyldig att anmäla det till Länsstyrelsen enligt 2 kap 10 §
kulturminneslagen.
I Årjängs kommuns renhållningsordning framgår vad som krävs för
förlängning av slamtömningsintervall, dispens för slamhämtning, eget
omhändertagande av slam och krav på vägar och utrustning för tömning av
slamavskiljare mm.
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Dnr 480.13.44 Ecos 514.13.446

xxx- Föreläggande om att inkomma med uppgifter om
hantering av avloppsslam
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har uppmärksammat att det på fastigheten xxx som
enligt uppgift har en enskild avloppsanläggning som tidigare slamtömts, nu
inte längre sker någon slamtömning av avloppet. Detta då fastighetsägarna
inte betalar kommunen för denna tjänst. Enligt samhällsbyggnadskontoret
har slamtömning ej utförts sedan 2001. Bygg- och miljönämnden har inte fått
in någon anmälan om eget omhändertagande av latrin. Detta innebär att
avloppet behöver slamtömmas regelbundet för att fungera. För ett
permanentboende ska slamtömning ske minst en gång per år. Bygg- och
miljönämnden har heller ingen kännedom om det enskilda avloppet på
fastigheten, inga handlingar eller tillstånd finns i kommunens arkiv.
Bedömning
Slam från slamavskiljare i enskild avloppsanläggning räknas som ett
hushållsavfall och kommunen har monopol på hämtning av hushållsavfall.
Om man som innehavare av ett enskilt avlopp vill ta hand om sin latrin själv
ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Man ska då bland
annat kunna visa på att man har möjlighet att sprida latrinen på aktiv
jordbruksmark . Någon sådan anmälan har inte inkommit till miljö- och
hälsoskyddskontoret.
Om slamavskiljaren inte töms fungerar den inte på avsett vis och kan ge
olägenhet för människors hälsa och miljön.
Bygg- och miljönämndens beslut
xxx föreläggs att snarast dock senast 2013-08-05 inkomma med följande
information:
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•

Redogörelse för hur avloppsslam hanteras på fastigheten xxx

•

Redogörelse för vilken typ av avloppsanläggning som finns på
fastigheten xxx

Utdragsbestyrkande

34(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg och miljönämnden

2013-06-26

Beslutet har fattats med stöd av 2 kap. 3 § och 26 kap. 9 och 21 §§
miljöbalken (1998:808).
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Dnr 487.13.31

Rondellen i Töcksfors
Nämnden hade en diskussion angående trafiksäkerheten kring planerad
rondellbyggnation i Töcksfors.
Bygg- och miljönämndens beslut
Ett mötte med Trafikverket ska sammankallas där åsikter om
trafiksäkerheten ska diskuteras.
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