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INFO.2018.1

§13
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§14
Tillsynsplan enligt LSO och LBE för 2018
Myndighetsnämndens beslut
Tillsynsplanen för LSO och LBE för 2018 antas.
·

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BYGG.2017.25

§15
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta
98:2 i Järvsö
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på Säljesta
98:2 i Järvsö
Sökande: SWECO ENERGUIDE AB/TOLUNAY BENGI, SANDBÄCKSGATAN 1, 651 09
KARLSTAD
Myndighetsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till Plan och bygg för utredande om alternativ placering av
·
ställverksbyggnad är möjlig inom befintligt, instängslat område.
Ärendet
I samband med myndighetsnämndens sammanträde 2017-12-14 gjorde nämnden ett
platsbesök vid befintligt ställverksområde. Frågor uppkom beträffande alternativa
placeringar av den tilltänkta byggnaden. Sweco angav kortfattat i sitt yttrande 2017-08-31
att de tittat på alternativ placering öster om befintligt ställverk men de anser att detta är
olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. De har även undersökt möjligheten att få köpa ett
område norr om ställverksområdet av Fortum, som äger marken, men Fortum har sagt nej
till detta.
Vid myndighetsnämndens sammanträde 2017-12-14 återremitterades ärendet till Planoch bygg för fortsatt handläggning med krav på att översvämningsrisker, bullerstörning
samt strålningsrisker utreds och redovisas av sökanden. Då området tidigare har berörts
av ett oljeläckage från transformator krävs även utredning beträffande eventuellt
förorenad mark där byggnaden avses att placeras. Sweco har inkommit med de begärda
utredningarna som inte påvisar någon olägenhet för närboende beträffande de eventuella
risker och störningar som närboende påtalat.

Beslutsmottagare
SWECO energuide AB/Tolunay Bengi

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§16
Anmälan om ev olovligt byggande på Järvsö-Hamre 5:13 i Järvsö
Beslutet avser: Föreläggande om rivning av trädäck på fastigheten Järvsö-Hamre 5:13
Myndighetsnämndens beslut
·

föreläggs att riva uppfört
trädäck, byggnadsverk på mark belägen mellan befintlig inglasad altan och
Harsasjöns norra strand, samt avstäda området inom skälig tid, dock senast 201805-30.

Ärendet
En anmälan inkom till myndighetsnämnden angående olovligt byggande på fastigheten
Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa, Järvsö. Myndighetsnämnden har genom beslut den 15 juni
2017, dnr ALLM.2016.36, beslutat att avskriva ärendet utan vidare åtgärd då man ansåg
att det inte utförts något olovligt på fastigheten.
Beslutet överklagades av
fastighet Järvsö-Hamre
5:14.
Länsstyrelsen har gjort följande bedömning. Ett trädäck har uppförts på mark som enligt
gällande byggnadsplan utgörs av parkmark. Enligt övergångsbestämmelser till den äldre
plan- och bygglagen ska byggnadsplaner gälla som detaljplaner enligt ÄPBL. Eftersom
fastigheten omfattas av en detaljplan som antagits före den 2 maj 2011 ska prövning av
åtgärdernas förenlighet med planbestämmelserna ske, enligt övergångsbestämmelserna i
nuvarande plan- och bygglag, mot ÄPBL. Vid bedömning av åtgärdens förenlighet med
detaljplanen ska därför detaljplanens bestämmelser tolkas utifrån ÄPBL och den äldre
plan- och byggförordningen (1987:383), ÄPBF Ufr Mark- och miljööverdomstolens
avgörande 2015-03-26 i mål nr P 5588-14).
Av 5 kap. 36 § ÄPBL framgår att åtgärder som inte kräver lov ska utföras så att de inte
strider mot detaljplan, jfr. motsvarande bestämmelse i 10 kap. 2 § PBL.
Då området enligt gällande detaljplan utgörs av parkmark har åtgärden inneburit en
planavvikelse, oaktat att åtgärden varit lovbefriad. Eftersom trädäcket på så sätt inte står i
överensstämmelse med plan- och bygglagen omfattas det av nämndens tillsynsansvar.
Myndighetsnämndens beslut att avskriva ärendet utan vidare åtgärd upphävdes av
Länsstyrelsen och ärendet återförvisades till myndighetsnämnden för fortsatt
handläggning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skäl till beslut
Av 5 kap. 36 § ÄPBL framgår att åtgärder som inte kräver lov ska utföras så att de inte
strider mot detaljplan, jfr. motsvarande bestämmelse i 10 kap. 2 § PBL.
Då området enligt gällande detaljplan utgörs av parkmark har åtgärden inneburit en
planavvikelse, oaktat att åtgärden varit lovbefriad.
Upplysningar
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort.
Vidtas inte frivillig rättelse kan beslutet förenas med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och
bygglagen (PBL).
Byggherren informeras om att myndighetsnämnden kan uppdra åt annan att utföra
åtgärden på den försumliges bekostnad.

Sändlista
Beslut delges
Sakägare REK
Ägaren till fastigheten Järvsö-Hamre 5:13
Ägaren till fastigheten Järvsö-Hamre 5:14
Hur man överklagar, se bilaga

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§17
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Bondarv
7:13 i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
·

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov
för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och
upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan·
och bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det
·
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och
bygglagen.
Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild
·
och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och
bygg före bygglovsansökan.
Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat
·
tillstånd. Detta söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.
Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på
·
ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av
·
markradon och gällande grundförhållanden.
Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig
·
beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på
situationsplanen i bygglovansökan.
Avgiften för beslutet är 4800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2018-01-24
Situationsplan diarieförd 2018-01-24
Yttrande Bondarv 1:2 diarieförd 2018-02-13
Svar på yttrande från sökande diarieförd 2018-02-13

Justerare
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Ärendet
Beslutet avser: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Bondarv
7:13 i Järvsö.
Sökande:
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den fördjupade översiktsplanen för
Järvsö benämns Myra som ett område där nybyggnation kan ske i samklang med den
redan befintligt bebyggelse som finns i byn
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är av riksintresse för friluftsliv ÖP
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Bondarv 2:21, Bondarv 2:49, Bondarv 1:30,
Bondarv 7:13, som inkommit utan synpunkter. Bondarv 1:2 har inkommit med synpunkter
gällande att den nya byggnaden inte ska placeras så hans befintliga utsikt störs. Sökande
har svarat att Bondarv 1:2 utsikt ej kommer skymmas då dom ska bygga mer till vänster,
samt ta ner den nuvarande skogen som delvis skymmer Bondarv 1:2 utsikt.
Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med fastighetsägaren
och sökanden.
Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms ej påverka rågrannar och sakägare på ett sådant sätt att det skulle
skapa en sådan olägenhet som benämns i PBL. Ingen sakägare bedöms få sin utsikt
skymd i den utsträckningen att detta skulle vara ett skäl till ett negativt förhandsbesked. I
den fördjupande översiktsplanen för Järvsö benämns Bränna som ett område där
nybyggnation kan ske i samklang med den redan befintligt bebyggelse som finns i byn,
sökt åtgärd bedöms följa detta uttalande. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt
2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och
bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och
bygglagen.
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då
förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet (vatten och avlopp).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Information om beslutet per infobrev
Bondarv 2:2,
Bondarv 2:49
Bondarv 1:30
Bondarv 7:13
Bondarv 1:2
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
(https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)
Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare
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§18
Lägesrapport Plan- och bygg
Plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund informerar i sin lägesrapport från Planoch byggenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare
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§19
Tillsyn, Hamra Södra Avloppsreningsverk 2017
Myndighetsnämndens beslut
Ljusdal Vatten AB, org. nr. 556817-8601 ska vidta följande åtgärder gällande
·
Hamra Södra Avloppsreningsverk, fastigheten HAMRA 37:1.
1.Senast 2018-08-31 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som
behöver vidtas och när Ljusdal Vatten AB avser att varje enskild åtgärd ska vara utförd i
syfte att åtgärda avloppsanläggningen så att den följer gällande lagkrav. Åtgärdsplanen
ska sedan godkännas av myndighetsnämnden samt följas upp av miljöenheten för att
kontrollera att åtgärderna vidtas inom en rimlig tid.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ med hänvisning till 1 kap 1 § och 2
kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 12§ förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ärendet
Miljöenheten genomförde en tillsyn av anläggningen Hamra Södra Avloppsreningsverk
2017-09-25. Vid tillsynen noterades en trekammarbrunn på 72m3. Enligt en ritning i
kommunarkivet är avloppsanläggningen anlagd på 1960-talet. Anläggningen saknar
efterföljande rening och det fanns en tjock slamkaka i alla kamrar. Utloppet kunde inte
hittas då marken runt området, där det enligt uppgift ska ligga, var under vatten.
Enligt årsrapporten för 2016 är det 44 hushåll men endast 17 personekvivalenter anslutna
till anläggningen. Debiterad volym år 2016 var 3744m3. Enligt en förnyelseplan som
Ljusdal Vatten redovisat för miljöenheten 2015-10-06 skulle en utredning av anläggningen
göras 2017 och den skulle åtgärdas under år 2019 till en bedömd kostnad av 1 500 000
kr, se ärende med diarienummer MFV.2015.173. Anläggningen saknar beslut om tillstånd
enligt miljöbalken.
Vid ett möte med Sven-Arne Persson och Fredrik Lundh diskuterades ett förslag om att
Ljusdal Vatten skulle få möjlighet att ta fram en egen åtgärdsplan för de
avloppsreningsverk som inte uppfyller dagens lagkrav, något som de ställde sig positiva
till.

Justerare
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Motivering till beslut
Med hänsyn till följande bedömer myndighetsnämnden att åtgärder bör vidtas snarast:
Slamavskiljarens funktion bedöms som osäker på grund av att det var en tjock
·
slamkaka i alla kamrar. Det fanns även vissa tecken på översvämning då det låg
slam på den hörnvägg som ska skydda utloppsröret från slam.
Avloppsanläggningen strider mot gällande lagstiftning eftersom den saknar
·
efterföljande rening.
I miljöbalkens 1 kap 1§ redovisas syftet med miljöbalken och hur den ska tillämpas med
bland annat det så kallade förvaltaransvaret som innebär att nuvarande generation har ett
tydligt förvaltaransvar som innebär att de som lever nu inte får uppträda på ett sådant sätt
som skadar miljö, hälsa och utarmar naturresurserna, utan varje generation anses ha ett
ansvar för att förvalta arvet inför kommande generationer.
Riksdagen beslöt 1999 att godkänna nationella miljökvalitetsmål varav två är ”Ingen
övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Kvalitetsmålen ska vara vägledande för
det miljöarbete som sker i Sverige och vid tillämpningen av miljöbalken. Detta innebär
följande ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten”. Samt "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas".
De åtgärder som behöver utföras för att avloppsreningsverket ska uppfylla gällande
lagkrav är både mer omfattande och juridiskt komplexa än för en enskild
avloppsreningsanläggning. På grund av detta bedömer myndighetsnämnden att det är
skäligt att Ljusdal Vatten ska inkomma med en åtgärdsplan för när de olika
delprocesserna ska vara utförda där de också kan sätta tidsramar själva. För att
åtgärdsplanen ska vara rimlig ska den dock godkännas av myndighetsnämnden och
sedan ska miljöenheten kontrollera att den följs.
Myndighetsnämnden bedömer att miljönyttan blir så pass stor i förhållande till kostnaden
för en ny anläggning att det anses rimligt med hänvisning till 2 kap. 7§ miljöbalken med
tanke på det näringsläckage som finns i dagsläget.
Lagstöd
Miljöbalken:
26 kap. 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
26 kap. 21 §: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs
Justerare
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för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa
olägenheter från sådan verksamhet.

26 kap. 22 §: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den
som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att
anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är
lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras
av någon annan och utse någon att göra undersökningen.
1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
2 kap. 7 §: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för
totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.
Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm
som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har
fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
12 §: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
Justerare
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slamavskiljning.
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp
kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Hur man överklagar, se bilaga
Bilagor:
Bilder från tillsyn, Hamra Södra ARV, 2017
Mottagningskvitto

Sändlista
Beslutsmottagare
Ljusdal Vatten AB, Hotellgatan 6D, 827 32 Ljusdal

Justerare
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§20
Tillsyn, Hamra Norra Avloppsreningsverk 2017
Myndighetsnämndens beslut
Ljusdal Vatten AB, org. nr. 556817-8601 ska vidta följande åtgärder gällande
·
Hamra Norra Avloppsreningsverk, fastigheten HAMRA 7:1.
1.Senast 2018-08-31 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som
behöver vidtas och när Ljusdal Vatten AB avser att varje enskild åtgärd ska vara utförd i
syfte att åtgärda avloppsanläggningen så att den följer gällande lagkrav. Åtgärdsplanen
ska sedan godkännas av myndighetsnämnden samt följas upp av miljöenheten för att
kontrollera att åtgärderna vidtas inom en rimlig tid.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ med hänvisning till 1 kap 1 § och 2
kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 12§ förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ärendet
Miljöenheten genomförde en tillsyn av anläggningen Hamra Norra Avloppsreningsverk
2017-09-25. Vid tillsynen noterades en trekammarbrunn på 55m3 som enligt ritningar i
arkivet är anlagd på 1960-talet. Anläggningen saknar efterföljande rening. Utloppet kunde
inte hittas men ska enligt uppgifter i kommunarkivet (dnr 1995-119) gå till ett dike med
avrinning i ett myrområde mellan Mörtsjön och Stensjön.
Enligt årsrapporten för 2016 är det 20 hushåll men 25 pe anslutna till anläggningen.
Debiterad volym år 2016 var 3744 m3. Enligt en förnyelseplan som Ljusdal Vatten
redovisat för miljöenheten 2015-10-06 skulle en utredning av anläggningen göras 2017
och anläggningen skulle åtgärdas under år 2018 till en bedömd kostnad av 1 500 000kr,
se ärende med dnr. MFV.2015.173. Anläggningen saknar beslut om tillstånd enligt
miljöbalken.
Vid ett möte med Sven-Arne Persson och Fredrik Lundh diskuterades ett förslag om att
Ljusdal Vatten skulle få möjlighet att ta fram en egen åtgärdsplan för de
avloppsreningsverk som inte uppfyller dagens lagkrav, något som de ställde sig positiva
till.
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Motivering till beslut
Med hänsyn till följande bedömer myndighetsnämnden att åtgärder bör vidtas snarast:
Avloppsanläggningen strider mot gällande lagstiftning eftersom den saknar
·
efterföljande rening utan endast har slamavskiljning, vilket leder till näringsläckage.
I miljöbalkens 1 kap 1§ redovisas syftet med miljöbalken och hur den ska tillämpas med
bland annat det så kallade förvaltaransvaret som innebär att nuvarande generation har ett
tydligt förvaltaransvar som innebär att de som lever nu inte får uppträda på ett sådant sätt
som skadar miljö, hälsa och utarmar naturresurserna, utan varje generation anses ha ett
ansvar för att förvalta arvet inför kommande generationer.
Riksdagen beslöt 1999 att godkänna nationella miljökvalitetsmål varav två är ”Ingen
övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Kvalitetsmålen ska vara vägledande för
det miljöarbete som sker i Sverige och vid tillämpningen av miljöbalken. Detta innebär
följande ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten”. Samt ” Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas".
De åtgärder som behöver utföras för att avloppsreningsverket ska uppfylla gällande
lagkrav är både mer omfattande och juridiskt komplexa än för en enskild
avloppsreningsanläggning. På grund av detta bedömer myndighetsnämnden att det är
skäligt att Ljusdal Vatten ska inkomma med en åtgärdsplan för när de olika
delprocesserna ska vara utförda där de också kan sätta tidsramar själva. För att
åtgärdsplanen ska vara rimlig ska den dock godkännas av myndighetsnämnden och
sedan ska miljöenheten kontrollera att den följs.
Myndighetsnämnden bedömer att miljönyttan blir så pass stor i förhållande till kostnaden
för en ny anläggning att det anses rimligt med hänvisning till 2 kap. 7§ miljöbalken med
tanke på det näringsläckage som finns i dagsläget.
Lagstöd
Miljöbalken:
26 kap. 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
26 kap. 21 §: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs
för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa
olägenheter från sådan verksamhet.
Justerare
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26 kap. 22 §: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den
som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att
anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är
lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras
av någon annan och utse någon att göra undersökningen.
1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
2 kap. 7 §: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för
totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.
Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm
som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har
fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
12 §: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
Justerare
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Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp
kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Hur man överklagar, se bilaga

Bilagor:

Bilder från tillsyn, Hamra Norra ARV, 2017
Mottagningskvitto

Sändlista
Beslutsmottagare
Ljusdal Vatten AB, Hotellgatan 6D, 827 32 Ljusdal
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§21
Tillsyn, Håvra Avloppsreningsverk 2017
Myndighetsnämndens beslut
Ljusdal Vatten AB, org. nr. 556817-8601 ska vidta följande åtgärder gällande Håvra
·
Avloppsreningsverk, fastigheten HÅVRA 17:1.
1.Senast 2018-08-31 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som
behöver vidtas och när Ljusdal Vatten AB avser att varje enskild åtgärd ska vara utförd i
syfte att åtgärda avloppsanläggningen så att den följer gällande lagkrav. Åtgärdsplanen
ska sedan godkännas av myndighetsnämnden samt följas upp av miljöenheten för att
kontrollera att åtgärderna vidtas inom en rimlig tid.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ med hänvisning till 1 kap 1 § och 2
kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 12 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ärendet
Miljöenheten genomförde årlig tillsyn av anläggningen Håvra Avloppsreningsverk 201709-25. Vid tillsynen noterades en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn om cirka 6m3.
Utsläppspunkten var i en slänt 30 meter öster om ett militärtorn. Det vatten som rann ut i
slänten innehöll slam och en kraftig avloppslukt noterades vid slänten som var bevuxen
med bland annat brännässlor och hallonbuskar.
Enligt årsrapporten för 2016 är det 15 hushåll men endast 9 pe anslutna till anläggningen.
Debiterad volym 2016 var 1 200 m3. Enligt en förnyelseplan som Ljusdal Vatten redovisat
för miljöenheten 2015-10-06 ska anläggningen åtgärdas under år 2023 till en kostnad av
500 000kr, se ärende med dnr. MFV.2015.173. Anläggningen saknar beslut om tillstånd
enligt miljöbalken.
Vid ett möte med Sven-Arne Persson och Fredrik Lundh diskuterades ett förslag om att
Ljusdal Vatten skulle få möjlighet att ta fram en egen åtgärdsplan för de
avloppsreningsverk som inte uppfyller dagens lagkrav, något som de ställde sig positiva
till.
Motivering till beslut
Med hänsyn till följande bedömer myndighetsnämnden att åtgärder bör vidtas snarast:
Slamavskiljaren är underdimensionerad för antalet hushåll. Detta kan leda till
·
översvämning, otillräcklig slamavskiljning och slamflykt.
Den kraftiga slambildningen samt slammet, lukten och växtligheten vid utloppet (se
·
bild 3-7 i bildbilaga Tillsyn, Håvra Avloppsreningsverk 2017) visar på direktutsläpp
med näringsläckage som följd.
Justerare
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·
·

Avloppsanläggningen strider mot gällande lagstiftning eftersom den saknar
efterföljande rening.
Klagomål från närboende på anläggningen och dess utsläppspunkt har inkommit till
miljöenheten.

I miljöbalkens 1 kap 1§ redovisas syftet med miljöbalken och hur den ska tillämpas med
bland annat det så kallade förvaltaransvaret som innebär att nuvarande generation har ett
tydligt förvaltaransvar som innebär att de som lever nu inte får uppträda på ett sådant sätt
som skadar miljö, hälsa och utarmar naturresurserna, utan varje generation anses ha ett
ansvar för att förvalta arvet inför kommande generationer.
Riksdagen beslöt 1999 att godkänna nationella miljökvalitetsmål varav två är ”Ingen
övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Kvalitetsmålen ska vara vägledande för
det miljöarbete som sker i Sverige och vid tillämpningen av miljöbalken. Detta innebär
följande ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten”. Samt ” Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas".
De åtgärder som behöver utföras för att avloppsreningsverket ska uppfylla gällande
lagkrav är både mer omfattande och juridiskt komplexa än för en enskild
avloppsreningsanläggning. På grund av detta bedömer myndighetsnämnden att det är
skäligt att Ljusdal Vatten ska inkomma med en åtgärdsplan för när de olika
delprocesserna ska vara utförda där de också kan sätta tidsramar själva. För att
åtgärdsplanen ska vara rimlig ska den dock godkännas av myndighetsnämnden och
sedan ska miljöenheten kontrollera att den följs.
Myndighetsnämnden bedömer att miljönyttan blir så pass stor i förhållande till kostnaden
för en ny anläggning att det anses rimligt med hänvisning till 2 kap. 7§ miljöbalken med
tanke på det näringsläckage som finns i dagsläget.
Lagstöd
Miljöbalken:
26 kap. 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
26 kap. 21 §: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs
för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa
olägenheter från sådan verksamhet.
Justerare
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26 kap. 22 §: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål,
om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa.
Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning
ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen.
1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
2 kap. 7 §: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för
totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.
Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm
som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har
fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
12 §: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än
slamavskiljning.
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp
kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Justerare
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Hur man överklagar, se bilaga

Bilagor:

Bilder från tillsyn, Håvra ARV, 2017
Mottagningskvitto

Sändlista
Beslutsmottagare
Ljusdal Vatten AB, Hotellgatan 6D, 827 32 Ljusdal
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§22
Riktlinjer för enskilda avlopp
Myndighetsnämndens beslut
Miljöenhetens förslag till riktlinjer för enskilda avlopp antas.
·
Ärendet
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid prövning av
tillstånd för rening av avloppsvatten från enskilda avloppsbrunnar i kommunen.
Riktlinjerna förbättrar möjligheten att i ett tidigt skede informera sökande vilka krav som
kan komma att ställas för en hållbar avloppshantering. Riktlinjerna är också en bilaga till
kommunens VA-plan.
Motivering till beslut
Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp i miljöbalken för olika sorters förorenat vatten.
Spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller både bakterier,
näringsämnen och till viss del läkemedelrester. För hushåll inom fastställt
verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp innebär det anslutning till det allmänna
spillvattennätet och anslutning till dricksvattennätet. För de hushåll som inte har tillgång till
allmänt VA-nät ska avloppsvattnet renas i en enskild eller gemensam avloppsanläggning.
Avloppsvattnet ska enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 7 § avledas och renas eller
omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer. Enligt
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan
tillstånd eller anmälan inrätta en avloppsanordning till vilken bad-, disk- och tvättvatten
eller vattentoalett ska anslutas.
Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd om små avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). De allmänna råden består i korthet av
rekommendationer hur tillsynsmyndigheten ska behandla och bedöma små
avloppsanordningar för enskilda hushåll. I råden tas bland annat kunskapskrav,
lokaliseringar, kretslopp, hushållning, skötsel och dokumentationskrav upp.
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§23
Verksamhetsplan 2018
Myndighetsnämndens beslut
Miljöenhetens förslag till verksamhetsplan för 2018 och Kontrollplan 2018 antas.
·
Ärendet
Enligt miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap 8 § ska den operativa tillsynsmyndigheten
(Myndighetsnämnden) upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens
ansvarsområde enligt miljöbalken.
Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e ska
kontrollmyndigheten (Myndighetsnämnden) årligen fastställa en plan för myndighetens
livsmedelkontroll.
Motivering till beslut
För att miljöenheten ska kunna genomföra sitt uppdrag, speciellt inom livsmedelområdet,
behöver enheten förstärkas med ytterligare en tillsvidaretjänst. För detta krävs att
enhetens budget utökas med medel som motsvarar en heltidstjänst.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§24
Lägesrapport Miljö
Utgår på grund av sjukdom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
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§25
Delegationsbeslut
Myndighetsnämndens beslut
Nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belutsnummer: 2018.30 - 2018.87
Miljö
Beslutsnummer: 2018.20 - 2018.54
Räddning:
Beslutsnummer: 2018.18, 2018.20, 2018.22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
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§26
Övriga frågor
Rätt remissunderlag från demokratiberedningen gällande den politiska omorganisationen
ska skickas ut är det sagt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

