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§ 50/2019 Dnr 2011-1307 446 

Förbud att vid vite släppa ut avloppsvatten - Xxxxxx X :XX 

Miljönämndens beslut 

Miljönämnden beslutar att förbjuda fastighetsägare Xxxxx Xxxxx, person
nummer XXXXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, 
disk- och tvättvattenavlopp) från den bristfällige avloppsanläggningen på 
fastigheten Xxxxxx X:XX i Marks kommun. 

Förbudet börjar att gälla 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet förenas med ett vite 100 000 kronor. 

En avgift på 2056 kronor tas ut för detta beslut i enlighet med Marks 
kommuns taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Faktura skickas 
separat. Avgift erläggs även om beslutet överklagas. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska vara 
skriftligt och lämnas in eller skickas till Miljönämnden i Marks kommun, 511 
80 Kinna. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha 
kommit in till miljönämnden inom tre veckor från den dag då ni tog emot 
beslutet. 

Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Vänligen 
datera och underteckna kvittot och returnera till miljönämnden oavsett om 
beslutet överklagas eller ej. 

Ärendet 

Fastighetsägaren till Xxxxxx X:XX har inte efterlevt miljönämndens beslut om 
förbud att släppa ut avloppsvatten. 

Beredning 

2011-10-14 genomförde bygg- och miljökontoret en tillsyn av avloppsanord
ningen på fastigheten Xxxxxx X:XX. 

2011-10-17 skickas en inspektionsrapport till fastighetsägaren med bedöm
ningen att avloppsanläggningen inte är godkänd. Miljöenheten lämnar råd om 
att avloppsreningen behöver förbättras inom två år, dvs senast 2013-10-17. 

2013-09-20-2015 diskuteras olika avloppslösningar via mailkonversation 
mellan fastighetsägare och miljöenhet. 

2015-01-28 skickade bygg- och miljökontoret en kommunikation om förbud 
till fastighetsägaren. Av kommunikationen framgick att ett skriftligt yttrande 
skulle vara miljönämnden tillhanda senast 2015-02-20. 
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2015-03-22 D§ 182 beslutar miljönämnden att förbjuda fastighetsägaren att 
från och med 2016-09-30 släppa ut avloppsvatten ifrån fastigheten Xxxxxx 
X:XX. 

Fastighetsägaren har överklagat miljönämndens beslut till Länsstyrelsen och 
senare till Vänersborgs Tingsrätt (Mark- och miljödomstolen). Båda dessa 
instanser har gett Miljönämnden rätt. Fastighetsägaren har även försökt få 
ärendet prövat i Hovrätten (Miljööverdomstolen, MÖD). MÖD beslutade att 
inte ge prövningstillstånd. Miljödomstolens avgörande står därför fast. 

2018-03-26 kommunicerade miljönämnden ett förbud med vite om att släppa 
ut avloppsvatten ifrån fastigheten Xxxxxx X:XX. Ett svar inkom ifrån fastig
hetsägaren 2018-04-18. Det fastighetsägaren framförallt begär är att miljö
nämnden besvarar de till Mark- och miljööverdomstolen ställda frågorna. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut påtalat att "det inte ankommer pfl 
tillsynsmyndigheten att i ett beslut om förbud lämna vägledning om vilken 
typ av anläggning som kan tillfltas istället för den bristfälliga anläggning som 
idag finns pfl fastigheten. Eftersom kommunen omfattas av förvaltnings/agen 
krav pfl myndigheters serviceskyldighet bör den dock lämna upplysningar, 
vägledning och rfld inför en eventuell ansökan om ändring av det befintliga 
avloppet". Mark- och miljödomstolen delar Länsstyrelsens uppfattning. 

2018-03-26 kommunicerar miljönämnden om ett nytt förbud, denna gång 
med vite. Eventuellt yttrande skulle vara miljönämnden tillhanda senast 
2018-04-20. 

2018-04-17 inkom synpunkter ifrån fastighetsägaren. I yttrandet har inget 
nytt framkommit som medför att miljönämnden ändrar uppfattning i frågan. 
Fastighetsägaren hävdar fortfarande att grunderna till beslutet är fel samt att 
det är nämndens uppgift att besvara hans frågor. 

2019-04-24 skickar miljönämnden en skrivelse till fastighetsägaren där han 
får möjlighet att, tillsammans med miljöenheten, diskutera en framtida 
avloppslösning. 

2019-05-16 inkommer synpunkter ifrån fastighetsägaren. Han hävdar 
fortfarande att det bör ankomma på miljönämnden att lämna de upplysningar 
samt ge den vägledning och de råd som han anser sig behöva. 

övervägande 

Avloppsreningsanläggningen på Xxxxxx X:XX består av en äldre tvåkam
marbrunn, belägen endast ca 3 meter ifrån fastighetens vattentäkt. Brunnen 
såg tät och hel ut, mellanväggen dock vittringsskadad. T-rör för utlopp 
saknas. Fördelningsbrunn samt ytterligare reningssteg saknas. Utsläpp sker 
till dike på andra sidan vägen nedanför fastighet. Luftning av avloppet saknas. 
En bra rening av avloppsvattnet innebär att omgivningen påverkas mindre av 
bakterier och närsalter. Slamavskiljning är endast en förbehandling vilket 
krävs för att efterföljande rening ska fungera. 

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 
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Då fastighetsägaren inte har efterlevt tidigare beslut samt då överprövande 
instanser har gått på miljönämndens linje utfärdas nu ett nytt beslut att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen, denna gång 
med vite. Normal skyddsnivå bedöms råda varför en efterföljande rening 
genom infiltration av avlopp skulle kunna fungera. 

Fastighetsägaren Xxxxx Xxxxx har varit i kontakt med ägaren till fastigheten 
Xxxxxx X:XX, som ligger nedanför hans fastighet, och fått besked att han inte 
får lägga något avlopp på deras fastighet. Detta innebär att han är tvungen 
att placera avloppet inom egen fastighet där hänsyn måste tas till både 
vattentäkt och energiborrhål. En kommande avloppsanläggning kan därför bli 
dyrare än normalt. 

Av denna anledning sätts vitesbeloppet till 100.000 kronor. Xxxxx Xxxxx är 
enda lagfarna ägaren. Xxxxx Xxxxx bor på annan ort och fastigheten är idag 
obebodd. 

Lagstöd 
Enligt miljöbalken, 26 kap. 9 §, får miljönämnden meddela de förelägganden 
eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas. 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas 
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanord
ningar eller andra inrättningar utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva verksamhet eller 
vidta åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador 
eller olägenheter för människors hälsa och miljön. 

I miljöbalken 26 kap. 14 § skrivs att ett beslut om föreläggande eller förbud 
får förenas med vite. 

I Lag om viten 3 § anges att vite ska fastställas till belopp som med hänsyn 
till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omstän
digheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är 
förenat med vitet. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett 
särskilt belopp fastställas för var och en av dem. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden beslutar att förbjuda fastighetsägare Xxxxx Xxxxx, person
nummer XXXXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, 
disk- och tvättvattenavlopp) från den bristfällige avloppsanläggningen på 
fastigheten Xxxxxx X:XX i Marks kommun. 

Förbudet börjar att gälla 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet förenas med ett vite 100 000 kronor. 
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Dagens sammanträde 
Miljöinspektör Owe Under redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Bransh0j (M) yrkar på beslut enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljönämnden, i enlighet med Peters yrkande, kan 
besluta enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att så 
sker. 

Expedieras till 

Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx. 

Bilaga 
Delg ivni ngskvitto 

Upplysningar 

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och bad, 
disk- och tvättvatten (BDT) på Xxxxxx X:XX måste en ny avloppsanläggning 
vara färdigställd innan beslutet börjat gälla. Ni bör därför snarast planera för 
en ny avloppsanläggning. Att anlägga en ny avloppsanläggning är tillstånds
eller anmälningspliktigt. Kontakta miljöenheten för ansökningsblanketter eller 
rådgivning eller gå in på Marks kommuns hemsida www.mark.se för mer 
information. Information finns även på www.avloppsguiden.se. 

En kopia på beslutet har i samband med förbudet som skrevs 2015 skickats 
till Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. Beslutet följer därmed fastigheten 
vid ett eventuellt ägarbyte. 
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Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1 Barn- och utbildningsförvaltningen; Rapport angående föreläggande om 
solskydd på förskolor. 

2 Kommunstyrelsen; Beslut§ 92/2019 gällande publicering av handlingar till 
sammanträden. 

3 Kommunfullmäktige; Beslut § 86/2019 att alla kommunala verksamheter ska 
arbeta med klimatanpassning. 

4 Kommunfullmäktige; Beslut§ 87 /2019 gällande miljöstrategisk samverkan i 
Boråsreg ionen. 

5 PwC; Rapport angående grundläggande granskning av styrelser och nämnder 
i Marks kommun. 

6 Kommunstyrelsen; Fastställd delegationsordning för kommunstyrelsen. 
7 Kommunstyrelsen; Anvisningar till nämndplan 
8 Kommunfullmäktige; Beslut§ 105/2019 Godkännande av aprilrapport för 

Marks kommun. 
9 Kommunfullmäktige; Beslut§ 106/2019 Fastställning av reviderade budget

ramar. 
10 Länsstyrelsen; Beslut gällande överklagande av beslut om nekat tillstånd till 

avloppsanläggning på fastigheten Xxxxxxxx-Xxxx X: XX. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

11 Länsstyrelsen; Beslut gällande överklagande av beslut om avgift för prövning av 
ansökan om tillstånd och anmälan inom vattenskyddsområde på fastigheten 
Xxxxxx X: XX. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

12 Länsstyrelsen; Beslut gällande statsbidrag för kalkningsverksamhet i Marks 
kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Förslaget antas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 














