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§ 40  Dnr:  

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning, , Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda  och  

 så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till 

den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa kommun. 

Förbudet gäller från och med 31 juli 2023 och vid ett vite om 50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Jäv 
Per-Erik Wiik (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av beslutet.  

Noterade brister 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 17 september 2018 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten , Orsa kommun. Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Tobias Nilsson och Pernilla Ståbis från 

miljökontoret samt  (tidigare fastighetsägare). 

Vatten finns indraget i bostadshuset och avloppsvatten från dusch, disk, tvätt och 

toalett belastar avloppsanläggningen. Dricksvatten tas från en med grannen gemensam 

vattentäkt (ligger på ). Huset används som permanentbostad och där bor 5 

personer. 

På fastigheten finn även en gäststuga som är ansluten till aktuell avloppsanläggning. I 

gäststugan finns både toalett, kök och dusch. 

 

• Reningsbädden saknar luftningsrör. 

• Avloppsanläggningen är inte dimensionerad för så många hushåll som 

är anslutet. 

• Tillstånd för anläggningen saknas. 
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Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av trekammarmodell. 

Fördelningsbrunn finns men spridarledningarna saknar luftningsrör. 

Avloppsanläggningen är av okänd ålder. Tillstånd för anläggningen saknas.  

Med anledning av noterade brister fattade miljönämnden den 19 november 2018 beslut 

om att förbjuda utsläpp till anläggningen. Beslutet har vunnit laga kraft och förbudet 

började gälla den 31 december 2020. 

Då inga åtgärder vidtagits i mars 2021 skickade miljökontoret den 9 mars 2021 en 

skrivelse till fastighetsägarna om att beslut gällande förbud skulle förenas med vite om 

inte nödvändiga åtgärder vidtogs. 

Under hösten 2021 och våren 2022 har fastighetsägarna meddelat miljökontoret att de 

inom kort kommer att skicka in en ansökan om anläggande av ny avloppsanläggning. 

Miljökontoret kan dock, i november 2022, konstatera att inga åtgärder vidtagits för att 

följa miljönämndens beslut från 2018. Någon ansökan om att anlägga ny 

avloppsanläggning har inte inkommit till miljökontoret. 

Kommunicering 
Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes den 20 

september 2018 och kommunicering om att beslutet kommer att förenas med vite 

gjordes den 9 mars 2021. 

Motivering 
I 2 kap 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten 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 avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får miljönämnden i det enskilda fallet besluta om de 

förbud eller förelägganden som behövs för att lagstiftningen ska följas. I 14 § samma 

kapitel anges att förbud eller föreläggande får förenas med vite. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från två hushåll där 

dusch, disk- och tvättmöjligheter samt vattentoalett finns installerat. Anläggningen är 

dimensionerad för ett hushåll och består av en slamavskiljare som saknar godkänd 

efterföljande rening. Luftningsrör saknas. 

Enligt fastighetsägaren är avloppsanläggningen byggd på 1980-talet. 

Slamavskiljaren är en förbehandling inför vidare rening av avloppsvattnet. I 

slamavskiljaren fastnar grövre partiklar som finns i avloppsvattnet så att efterföljande 

reningssteg inte sätter igen. Det är viktigt att slamavskiljaren är dimensionerad utifrån 

den belastning som föreligger. 

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och 

bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd). Det är även 

viktigt att reningssteget (bäddens yta) är dimensionerat för rätt belastning. 
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Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig syresättning i infiltrationsbädden och 

därmed risk för sämre biologisk nedbrytning och rening. 

Då det inte finns något beslut från miljönämnden för avloppsanläggningen saknar 

miljönämnden handlingar som visar anläggningens uppbyggnad samt uppgifter om att 

mark- och grundvattenförhållanden är lämpliga för rening av avloppsvatten genom 

infiltration. 

Alla avloppsanläggningar ska klara att minst ta emot avloppsvatten från ett hushåll, dvs 

en permanentboende familj på 5 personer. Finns det fler byggnader på fastigheten där 

det finns kök och badrum (med både toalett och dusch) bedöms det som ytterligare ett 

hushåll och avloppsanläggningen ska vara dimensionerad för att klara även detta 

hushåll. 

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där 

dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och handbok Små 

avloppsanläggningar 2008:3. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. Inom 100 meter finns två enskilda dricksvattentäkter. 

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken, 

att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Eftersom det förbud som miljönämnden tidigare meddelat inte har följts gör nämnden 

bedömningen att förbudet nu måste förenas med ett vite på 50 000 kronor. Detta för 

att beslutet ska följas. 

För att det ska finnas möjlighet att åtgärda fastighetens avloppsanläggning eller på 

annat sätt följa beslutet ska det börja gälla först den 31 juli 2023. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda  och 

 så som fastighetsägare, att släppa ut 

avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten , 

Orsa kommun. Förbudet gäller från och med 31 juli 2023 och vid ett vite om 50 000 

kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 41 Dnr:  

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning, , Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda , så som 

fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på 

fastigheten , Orsa kommun. Förbudet gäller från och med den 31 juli 2023 

och vid ett vite om 50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Noterade brister 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 17 september 2018 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten , Orsa kommun. Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Tobias Nilsson och Mia Bergman från 

miljökontoret. 

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Dricksvatten tas från egen vattentäkt ca 20 meter från 

avloppsanläggningen. Huset används som fritidsbostad. 

Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av tvåkammarmodell. 

Efterföljande rening saknas. Utgående vatten från slamavskiljaren leds bort via diffus 

ledning. Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas. 

Avloppsanläggningen är av okänd ålder. Tillstånd för anläggningen saknas. 

Med anledning av noterade brister fattade miljönämnden den 20 november 2018 

beslut om att förbjuda utsläpp till anläggningen. Beslutet har vunnit laga kraft och 

förbudet började gälla den 31 december 2020. 

 

• Felaktig slamavskiljare. 

• Efterföljande reningssteg saknas. 

• Tillstånd för anläggningen saknas. 
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Då inga åtgärder vidtagits skickade miljökontoret den 9 mars 2021 skrivelse till 

fastighetsägaren om att beslut skulle förenas med vite om inte nödvändiga åtgärder 

vidtogs senast hösten 2021. Miljökontoret kan i november 2022 konstatera att inga 

åtgärder vidtagits för att följa miljönämndens beslut. 

Kommunicering 
Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes den 20 

september 2018. Den 9 mars 2021 informerades fastighetsägaren om att beslut skulle 

komma att förenas med vite om åtgärder inte vidtogs. 

Motivering 
I 2 kap 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten 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 avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får miljönämnden i det enskilda fallet besluta om de 

förbud eller förelägganden som behövs för att lagstiftningen ska följas. I 14 § samma 

kapitel anges att förbud eller föreläggande får förenas med vite. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där 

dusch, disk- och tvättmöjligheter samt vattentoalett finns installerat. Anläggningen 

består av en feldimensionerad slamavskiljare som saknar godkänd efterföljande rening. 

Utgående vatten från slamavskiljaren leds bort via en diffus ledning. Fördelningsbrunn 

och luftningsrör saknas. 

Slamavskiljaren ska vara av trekammarmodell då vattentoalett finns anslutet. Detta för 

att förhindra att slam går ut i det efterföljande reningssteget. Aktuell slamavskiljare är 

av tvåkammarmodell. 

Slamavskiljaren är en förbehandling inför vidare rening av avloppsvattnet. I 

slamavskiljaren fastnar grövre partiklar som finns i avloppsvattnet så att efterföljande 

reningssteg inte sätter igen. 

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och 

bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd, markbädd 

eller i ett minireningsverk). 

Fördelningsbrunnen ska fördela avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en 

tillräckligt stor yta för infiltration skapas. Saknas fördelningsbrunnen blir ytan där 

infiltration och rening ska ske för liten. Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig 

syresättning i infiltrationsbädden och därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. 

Då det inte finns något beslut från miljönämnden för avloppsanläggningen saknar 

miljönämnden handlingar som visar anläggningens uppbyggnad och dimensionering 

samt uppgifter om att mark- och grundvattenförhållanden är lämpliga för rening av 

avloppsvatten genom infiltration. 
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Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där 

dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och handbok Små 

avloppsanläggningar 2008:3. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. Inom ca 20 meter finns dricksvattentäkt. 

Eftersom det förbud som miljönämnden tidigare meddelat inte har följts gör nämnden 

bedömningen att förbudet nu måste förenas med ett vite på 50 000 kronor. Detta för 

att beslutet ska följas. 

För att det ska finnas möjlighet att åtgärda fastighetens avloppsanläggning eller på 

annat sätt följa beslutet ska det börja gälla först den 31 juli 2023. 

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken, 

att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden beslutar att förbjuda 

, så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga 

avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa kommun. Förbudet gäller från 

och med den 31 juli 2023 och vid ett vite om 50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 42 Dnr:  

 

Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter om 
installerad avloppsanläggning,  Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga  så som 

fastighetsägare, att senast 31 Juli 2023 inkomma med nedanstående uppgifter 

angående avloppsanläggningen på fastigheten  Föreläggandet är förenat 

med ett vite på 5 000 kronor om det inte följs. 

1. Beskrivning av den installerade avloppsanläggningen innehållande  
a. Situationsplan som visar avloppsanläggningens läge och utformning, 

fastighetsgränser och byggnader (bifogad karta kan användas). 
b. Måttsatt ritning i längd- och tvärsektion. 
c. Produktbeskrivning från tillverkaren. 

2. Om urin från den urinseparerande toaletten ännu är kopplat på anläggningen 
och i sådant fall om toaletten har vatten påkopplat för att spola i urinkoppen. 

3. Bilder (om det finns) från anläggandet av avloppsanläggningen som visar dess 
läge på fastigheten samt hur den är utformad. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 2 kap 2,3 och 7 §§ miljöbalken samt 

med hänvisning till 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Sammanfattning av ärendet 
Som svar på en kommunicering om att förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten på 

fastigheten  inkom fastighetsägare  den 8 november 

2017 med följande skrivelse: 

” Enskilt avlopp på fastigheten enligt bif. handling kommer att anläggas våren 2018.” 

Till skrivelsen var bifogat ett fotografi på en ännu inte installerad avloppsanläggning 

samt en illustration av ett hus med en avloppsanläggning. Miljökontoret svarade med 

e-post där fastighetsägaren uppmanades att komma in med ytterligare uppgifter enligt 

vår blankett för ansökan/anmälan av avloppsanläggning. Inget svar från 

fastighetsägaren kom med anledning av denna skrivelse. 

Ytterligare information om att en avloppsanläggning kommer att installeras samt en 

karta och installationsanvisningar för infiltration- och markbäddsanläggningar inkom 

senare i fastighetsägarens överklagan (daterad 11 januari 2018) av beslutet att förbjuda 

fortsatt utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Miljökontoret 

reagerade inte mer på denna skrivelse än att skicka överklagan vidare till 

Länsstyrelsen. Utöver dessa två skrivelser har ingen kontakt med miljökontoret tagits 

angående en eventuell avloppsanläggnings utformning och placering. 
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När miljökontoret den 10 mars 2020 följde upp det nu lagakraftvunna förbudet inkom 

 med följande skrivelse: 

”Oponor Rsk 5619124 nr: 1050900 Är anlagd sedan 2019-09-01 och fungerar som den 

ska.” 

Miljönämnden bedömde att de skrivelser  inkom med uppfyller kravet på 

anmälningsplikt men också att mer information behövdes för att utreda om 

anläggningen uppfyller miljöbalkens krav på rening samt om anläggningen kan vara 

tillståndspliktig. Med anledning av detta förelade miljönämnden den 16 april 2020 

 att senast 30 juni 2020 inkomma med kompletterande 

uppgifter om anläggningens utformning och funktion. Några sådana uppgifter har inte 

inkommit. 

Motivering 
Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § krävs det 

tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanläggning som 

vattentoalett ska anslutas till, enligt samma paragraf krävs det en anmälan för att 

anlägga en annan typ av avloppsanläggning. 

Miljönämnden bedömer att de skrivelser som  inkommit med 

uppfyller kravet på anmälningsplikt. Dock behövs mer information för att utreda om 

anläggningen uppfyller miljöbalkens krav på rening samt om anläggningen kan vara 

tillståndspliktig. För att säkerställa detta behöver  komma in med de 

ovan angivna uppgifterna. Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden besluta om 

de förelägganden som behövs för att miljöbalken ska följas. I 14 § samma kapitel anges 

att förbud eller föreläggande får förenas med vite. Eftersom det föreläggande som 

miljönämnden tidigare meddelat inte har följts görs bedömningen att det nu måste 

förenas med vite på 5 000 kronor. Detta för att beslutet ska följas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-11-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga 

, så som fastighetsägare, att senast 31 Juli 2023 inkomma med nedanstående 

uppgifter angående avloppsanläggningen på fastigheten . Föreläggandet 

är förenat med ett vite på 5 000 kronor om det inte följs. 

1. Beskrivning av den installerade avloppsanläggningen innehållande  
a. Situationsplan som visar avloppsanläggningens läge och utformning, 

fastighetsgränser och byggnader (bifogad karta kan användas). 
b. Måttsatt ritning i längd- och tvärsektion. 
c. Produktbeskrivning från tillverkaren. 

2. Om urin från den urinseparerande toaletten ännu är kopplat på anläggningen 
och i sådant fall om toaletten har vatten påkopplat för att spola i urinkoppen. 

3. Bilder (om det finns) från anläggandet av avloppsanläggningen som visar dess 
läge på fastigheten samt hur den är utformad. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 2 kap 2,3 och 7 §§ miljöbalken samt 

med hänvisning till 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Sändlista 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 43  

 

Informationsärenden  

1.   Ekonomisk uppföljning 

Miljöchefen visar den ekonomiska 

uppföljningen för januari-november 2022.  

Resultatet är ett överskott på ca +1500 tkr, 

prognosen för helåret är ca + 800 tkr.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 44  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-11-01 till och med 2022-12-05 redovisas. 

 

 

  




