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MN§54 Dnr MN 000062/2017- 800 

Djäknebol2:1- ansökan om ny avloppsanläggning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 § Miljöbalken (MB) samt 
16 kap 2 § MB och med hänvisning till13 §förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att avloppsanordningen kan anläggas 
enligt ansökan med följande villkor: 

Anordningen ska leva upp till reduktionskraven för hälsoskydd med hög 
skyddsnivå och miljöskydd med hög skyddsnivå vilket motsvarar 90 % 
reduktion av organiska ämnen (BOD7 eller BODS), 90 % reduktion av fosfor 
(tot-P) samt 50% reduktion av kväve (tot-N). 

Anläggningen skall utföras i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens 
(HVMFS 2016:17) allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspill vatten. 

Anläggningen ska utformas och placeras i enlighet med insända handlingar 
samt enligt tillverkarens anvisningar. 

Avloppsanordningen ska kompletteras med ett slamlager. 

Avloppsanordningen ska kompletteras med en syresond, som installeras enligt 
tillverkarens anvisningar. 

Innan avloppsanordningen tas i drift ska ett kontrollprogram eller serviceavtal 
upprättas och redovisas till miljöavdelningen. En gång per år ska rapporten av 
egenkontrollen skickas till miljöavdelningen. 

Vid avvikelse från tillståndet ska ändring ske i samråd med miljökontoret och 
kompletterande uppgifter och ritningar lämnas in för godkännande. 

Utsläpp sker till befintlig dränering med utlopp i dike längs med väg E6. 

Anläggningen skall utföras av sakkunnig. En kvalitetsförsäkran/egenkontroll 
med fotodokumentation ska upprättas av entreprenör och skickas in till 
miljöavdelningen inom två veckor efter att anläggningen är färdig. Alternativt 
ska anläggningen besiktigas av miljöavdelningen innan ledningsgropar och 
dylikt fylls igen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tillståndet gäller i 20 år efter att anordningen tagits i bruk. Därefter bedöms 
anordningen inte uppfylla gällande krav om fastighetsägaren inte kan bevisa 
annat. 

Tillståndet begränsas att gälla tills dess anslutning till det kommunala VA-nätet 
kan ske. 

En avgift för prövning av ansökan kommer att tas ut enligt 
kommunfullmäktiges beslut om miljötaxa (KS 17 46/12-905), bilaga 1. Taxan är 
beslutad med stöd av 27 kap. 1 § MB. Avgiften är 12 600 kr. Avgift betalas mot 
faktura som skickas senare och tas ut även om beslutet överklagas 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad .. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd för anläggning av ny avloppsanordning har inkommit till 
miljöavdelningen. Anläggningen ska enligt ansökan ta emot spillvatten från WC 
och BDT från en rastplats med 3 stycken vattentoaletter (58 pe). Tillståndet 
omfattar ett minireningsverk av fabrikat 4evergreen, modell BC60 och ska 
anläggas och installeras enligt tillverkarens anvisningar. 

Minireningsverket är dimensionerat för 58 pe med en maxbelastning om 9800 
If dygn. Minireningsverket är CE-märkt och godkänt för hög skyddsnivå. I 
reningsverket finns en integrerad slamavskilj are, där sker en aktiv slam
nedbrytningsprocess vilket medför färre slamtömningar än normalt. 
Minireningsverket ska kompletteras med ett slamlager samt en syreson d. 

Koncentrationen av slam i reningsverket och andelen luft som används i 
reningsprocessen måste vara i relation till inkommande belastning. För att 
optimera driften ska anordningen därför kompletteras med en syresond. 
Syresonden känner av andelen upplöst syre i reningsverket och optimerar 
syretillförseln därefter. 

Driften av anläggningen är automatiserad och styrs via en kontrollenhet 
placerad utanför själva tanken. 

Fastigheten är belägen inom område med normal skyddsnivå för miljöskydd 
men på grund av fastighetens placering, mellan vattentäkt och strandskyddat 
område, samt dess storlek, dimensionering och tidvis höga belastning gör 
myndighetsnämnden bedömningen att reningsverket ska uppnå reningskraven 
för hög skyddsnivå. 

Utsläpp sker till befintlig dränering med utsläpp i dike längs med väg E6. 

Beslutet expedieras till: Trafikverket, Christer Thomasson, Box 366, 201 23 MALMÖ 

Svevia, Per-Olov Nilsson, Djurhagshusvägen 29, 260 36 ÖDÅKRA 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Onr: M 2017-000360 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Myndighetsnämnden 

DJÄKNEBOL 2:1- Tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning 
på Trafikplats Kungsrasten 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 § Miljöbalken (M8) samt 16 kap 2 § M8 och 
med hänvisning till13 §förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att 
avloppsanordningen kan anläggas enligt ansökan med följande villkor: 

1. Anordningen ska leva upp till reduktionskraven för hälsoskydd med hög skyddsnivå 
och miljöskydd med hög skyddsnivå vilket motsvarar 90 % reduktion av organiska 
ämnen (8007 eller 800S), 90 % reduktion av fosfor (tot-P) samt SO % reduktion av 
kväve (tot-N). 

2. Anläggningen skall utföras i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens (HVMFS 
2016:17) allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

3. Anläggningen ska utformas och placeras i enlighet med insända handlingar samt enligt 
tillverkarens anvisningar. 

4. Avloppsanordningen ska kompletteras med ett slamlager. 

S. Avloppsanordningen ska kompletteras med en syresond, som installeras enligt tillver
karens anvisningar. 

6. Innan avloppsanordningen tas i drift ska ett kontrollprogram eller serviceavtal upprät
tas och redovisas till miljöavdelningen. En gång per år ska rapporten av egenkontrollen 
skickas till miljöavdelningen. 

7. Vid avvikelse från tillståndet ska ändring ske i samråd med miljökontoret och komplet
terande uppgifter och ritningar lämnas in för godkännande. 

8. Utsläpp sker till befintlig dränering med utlopp i dike längs med väg E6. 

9. Anläggningen skall utföras av sakkunnig. En kvalitetsförsäkran/egenkontroll med foto
dokumentation ska upprättas av entreprenör och skickas in till miljöavdelningen inom 
två veckor efter att anläggningen är färdig. Alternativt ska anläggningen besiktigas av 
miljöavdelningen innan ledningsgropar och dylikt fylls igen. 

10. Tillståndet gäller i 20 år efter att anordningen tagits i bruk Därefter bedöms anord
ningen inte uppfylla gällande krav om fastighetsägaren inte kan bevisa annat. 

11. Tillståndet begränsas att gälla tills dess anslutning till det kommunala VA-nätet kan 
ske. 
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En avgift för prövning av ansökan kommer att tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut om 
miljötaxa (KS 1746/12-905), bilaga 1. Taxan är beslutad med stöd av 27 kap. 1 § MB. Avgiften 
är 12 600 kr. Avgift betalas mot faktura som skickas senare och tas ut även om beslutet över
klagas. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillstånd för anläggning av ny avloppsanordning har inkommit till miljöavdelning
en. Anläggningen ska enligt ansökan ta emot spillvatten från WC och BDT från en rastplats med 
3 stycken vattentoaletter (58 pe). Tillståndet omfattar ett minireningsverk av fabrikat 
4evergreen, modell BC60 och ska anläggas och installeras enligt tillverkarens anvisningar. 

Minireningsverket är dimensionerat för 58 pe med en maxbelastning om 9800 l/dygn. Minire
ningsverket är CE-märkt och godkänt för hög skyddsnivå. I reningsverket finns en integrerad 
slamavskiljare, där sker en aktiv slamnedbrytningsprocess vilket medför färre slamtömningar 
än normalt. Minireningsverket ska kompletteras med ett slamlager samt en syresond. 

Koncentrationen av slam i reningsverket och andelen luft som används i reningsprocessen 
måste vara i relation till inkommande belastning. För att optimera driften ska anordningen 
därför kompletteras med en syresond. Syresonden känner av andelen upplöst syre i renings
verket och optimerar syretillförseln därefter. 

Driften av anläggningen är automatiserad och styrs via en kontrollenhet placerad utanför 
själva tanken. 

Fastigheten är belägen inom område med normal skyddsnivå för miljöskydd men på grund av 
fastighetens placering, mellan vattentäkt och strandskyddat område, samt dess storlek, di
mensionering och tidvis höga belastning gör myndighetsnämnden bedömningen att renings
verket ska uppnå reningskraven för hög skyddsnivå. 

Utsläpp sker till befintlig dränering med utsläpp i dike längs med väg E6. 

Bakgrund 
Vid den årliga tillsynen av befintlig avloppsanordning den 1 juni 2016 kom fastighetsägare och 
miljöavdelningen överrens om att en komplett ansökan för inrättande av ny avloppsanordning 
skulle vara miljöavdelningen tillhanda senast den 31 december 2016. Den 14 december 2016 
ansökte fastighetsägaren om anstånd och önskade få ytterligare 6 månader på sig att inkomma 
med en komplett ansökan. Miljöavdelningen svarade fastighetsägaren den 21 december 2016 
och meddelade att man tagit inkommen skrivelse i beaktning och att senast den 1 maj 2017 ska 
en ny, av miljöavdelningen godkänd, avloppsanordning vara färdigställd. 

Aktuellt 
Miljöbalkens första kapitel omfattar miljöbalkens mål och tillämpningsområde. I 1 kap 1 §mil
jöbalken står bland annat att bestämmelserna syftar till att främja "en hållbar utveckling" och 
att reglerna i balken ska tillämpas så att detta syfte uppnås. 

I kapitel två anges de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att 
iaktta. Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening. 
De allmänna hänsynsreglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och 
människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att de skyddsanordningar och försik
tighetsmått som inte är orimliga vidtas för att undvika olägenhet för människors hälsa eller 
miljön, att man för 
verksamhetens lokalisering väljer den lämpligaste platsen, att man hushållar med resurser och 
strävar efter att sluta kretslopp samt att man vid val av produkter väljer den som orsakar 
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minst skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att kunna visa att bestäm
melserna iakttas (omvänd bevisbörda). 

Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på annat 
sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, eller att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, enligt 13 § för
ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ansökan om tillstånd ska prö
vas av den kommunala nämnden. Tillståndet gäller i fem år, men förfaller om arbetet med an
ordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år enligt 19 §förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Enligt 16 kap 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, eller före
skrifter meddelade med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor. 

Myndighetsnämnden bedömer att om avloppsanläggningen utförs enligt ansökan och villkor i 
beslutet kommer den att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 
2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten och inte utgöra någon risk för 
negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

Förvaltningen saknar delegation i ärendet, därför lyfts beslutet till nämnden. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Therese Olausson 
Miljö-och hälsoskyddsinspektör 

Beslutet ska expedieras till: 
Trafikverket, Christer Thomasson, Box 366, 201 23 MALMÖ 
Svevia, Per-Olov Nilsson, Djurhagshusvägen 29, 260 36 ÖDÅKRA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut om tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning på fastigheten DJÄKNEBOL 2:1 


