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Här kommer  ytterligare material för att belysa vad som händer i olika kommuner runt om i landet. 

Jag trodde i min enfald att situationen skulle förbättras  när jag har hjälpt ett stort antal 

fastighetsägare att med fakta och hänvisning till olika lagparagrafer förklara varför kommunens 

beslut har varit felaktiga. Situationen har förvärrats när kommunerna väljer att inte svara på 

synpunkter utan bara hänvisar till möjligheten att överklaga. För att verkligen visa sin makt är det 

normala att man hotar med att ansöka om vitesföreläggande  om man inte gör som kommunen 

begär. 

Behandling av avloppsfrågan i praktiken. 

I Stenungssunds kommun finns det en fastighetsägare som heter Leif Christersson och som har 

drabbats av kommunens åtgärder. Det började med att kommunen gjorde ett besök på fastigheten 

och underkände avloppsanläggningen. Inspektören tyckte att det var bättre att installera ett 

minireningsverk istället för den anläggning som fanns. Fastighetsägaren förklarade att han som 

pensionär inte hade de pengar som behövdes för att köpa ett minireningsverk. Detta togs ingen notis 

om utan kravet fanns kvar att han var tvungen  att åtgärda avloppet. För att sätta press på 

fastighetsägaren så krävde kommunen att avloppet måste vara åtgärdat ett visst datum annars skulle 

kommunen ansöka hos tingsrätten om att ett vite på 150 000 kronor skulle betalas ut. Till bilden 

hörde att det var 4 personer som använde avloppsanläggningen och de ger upphovtill cirka 800 gram 

fosfor per år.  Beslut om ett vite skall alltid föregås av en analys av den tilltalades betalningsförmåga. 

I detta fall tyckte kommunen att 150 000 kronor var ett lämpligt belopp för en pensionär att ta bort 

800 gram fosfor.  

Fastighetsägaren önskade att kommunen i sin bedömning tog hänsyn till de två prover som hade 

tagits på mängden fosfor som anläggningen gav upphov till. Det första provet visade 0,090 mg/l och 

det andra visade 0,005 mg/l. Omsatt i kilo betyder det O,0000000005 kilo/l Mängden fosfor var 

knappt möjlig att analysera på ett certifierat labb. 

När tidsfristen hade gått ut så kontrollerade kommunen om anläggningen användes och då inga 

åtgärder vidtagits för att ändra avloppet så ansökte kommunen hos tingsrätten att vitesbeloppet 

skulle döma ut. Fastighetsägaren protesterade mot kommunens beslut i och med att han kunde visa 

på att inga utsläpp av fosfor hade den minsta miljöpåverkan. Tingsrätten gick på kommunens linje 

och  tyckte att det fanns skäl att döma ut vitet.  

Efter en tid så knackade det på fastighetsägarens dörr och utanför stod representant från 

kronofogden som skulle göra utmätning för den skuld som det utdömda av vitet hade resulterat i. 

Personen gick runt i lägenheten men hittade inget av värde som han kunde lägga beslag på. Men när 

han skulle gå så upptäckte han en bil på gårdsplanen och frågade vem som ägde denna bil. 

Fastighetsägaren bekräftade att det var hans bil. Men vad bra. Här fanns en tillgång som 

kronofogden kunde lägga beslag på. Bilen värderades till 30 000 kronor som minskade skulden. 

Resterande belopp ansökte kronofogden och fick tillstånd om införsel på pension tills hela skulden 

var betald. 



 Att kommunen skulle ändra sitt beslut när fastighetsägaren visade att anläggningen fungerade enligt 

kommunens normer var otänkbart och att det var en pensionär med dålig betalningsförmåga togs 

heller ingen hänsyn till. 

 

Tystnadens kultur 

Drygt en miljon människor i vårt land använder enskilda avloppsanläggningar och nu pågår en stor 

kontroll av alla dessa anläggningar. Kommunerna som borde undersöka hur dessa anläggningar 

fungerar  koncentrerar sitt intresse på anläggningarnas konstruktioner som de kan utan några som 

helst bevis underkänna. Många tusen fastighetsägare blir plötsligt anklagade för att ha undermåliga 

avloppsanläggningar som inte är godkända enligt kommunens åsikter. Varför hörs så få protester mot 

den häxjakt som idag bedrivs? 

Fastighetsägarna vet inte hur de ska kunna bemöta kommunernas  underkännande när de inte får 

information om vilka rättigheter man har att bemöta underkännandet. Samtidigt så förenas 

åläggandet med ett vite som kan dömas ut om man inte gör som kommunen säger. Att anlita juridisk 

hjälp kostar pengar som man ofta inte har. Man vågar inte protestera för att riskera att man får ett 

vite att betala och därför lider man i tysthet och gör som myndigheten säger 

Miljönämnderna sitter med trumf på hand därför att de som myndighet kan bestämma om min 

anläggning är godkänd eller har brister enligt deras förmenande så att den blir underkänd. Om jag 

som fastighetsägare försöker att bevisa att jag har en fungerande anläggning så kan miljönämnden 

avvisa mina propåer.  Det är också miljönämnden som har det slutliga avgörandet om  min 

anläggning ska godkännas. Har man en gång underkänt en anläggning så är det svårt att ändra sig för 

då anser man att man erkänner att man gjort fel: 

 Domstolarna i form av länsstyrelser, Mark och miljödomstolar, Mark och miljööverdomstol 

och HD tittar i fösta hand på vad tidigare myndighet har ansett i sakfrågan och hänvisar till 

tidigare  utlåtande utan att göra någon egen utredning. Att bemöta domstolsutslag blir svårt 

för den enskilde. 

 Lagstiftare borde vara intresserade av att undersöka hur miljöbalken har fungerat sedan den 

infördes 1998. 

 Vetenskapliga företrädare borde ha opponerat sig mot att den lilla mängd fosfor som finns i 

avloppsvatten måste till stora kostnader avlägsnas fast de flesta fallen inte påverkar den 

lokala miljön. 

 Massmedia borde ha observerat  och belyst  alla de övergrepp som  fastighetsägare blir 

utsatta för när de hävdar sin rätt gentemot myndigheterna 

Riksdagsbesök.   

Jag fick möjlighet att träffa företrädare för S, M och Kd på riksdagen för att berätta om mina 

erfarenheter av hur kommunerna behandlar fastighetsägare som har enskilda avlopp. På vägen till 

riksdagen funderade jag på hur jag pedagogiskt skulle kunna förklara hur kommunerna agerar. Jag 

gjorde en jämförelse. Tänk att du åker till bilbesiktningen med din gamla bil för att få den godkänd 

och kunna få använda den ett år till. När besiktningsmannen får se din bil säger han. Den här bilen är 

ju gammal  Du svarar ska du inte titta på den. Besiktningsmannen svara det behövs inte och förresten 

har jag satt körförbud på den och mitt råd är gå och köp en ny bil. Det andra exemplet handlar om 

den mängd löst fosfor som finns i avloppsvattnet. Jag tog salt från en saltströare och bad deltagarna 

försöka se ett enskilt saltkorn. Detta saltkorn är den mängd fosfor som får finnas i avloppsvattnet. 



Omvandlat till kilo är det 0,000001 (1 mg). Kommentaren blev när jag berättade om situationen Är 

detta möjligt ! 

Fosfor 

Fosfor har idag blivit kejsarens nya kläder där kommuner jagar fastighetsägare med krav på att man 

måste ta bort milligram fosfor ur avloppsvattnet. Ingen gör någon analys av hur fosfor påverkar den 

lokala miljön utan här är det fritt fram för tyckande hos miljöinspektörerna. Det värsta är att även 

domstolarna kräver inga bevis för att den fosfor som finns i avloppsvattnet kommer att på något sätt 

påverka den lokala miljön.  

Allvarligt är att det inte finns  någon vetenskaplig grund för myndigheternas agerande. Den centrala 

myndigheten Havs och vattenmyndigheten borde ta fram riktlinjer för bedömning av fosfor när 

utsläppen handlar om några hundratal gram fosfor per år. Markens förmåga att binda fosfor genom 

retention måste finnas med i bedömningen och det verkliga avståndet till den eventuella recipient 

som skulle kunna påverkad. Fokus måste läggas på anläggningens funktion och inte på hur  man tror 

att den fungerar. 

Fosfor är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan och det kan finnas 10 ton fosfor   i jorden 

ner till en meters djup på ett  ha. Fosfor finns  dels som bunden och dels som löslig form som kan tas 

upp av växter och alger. Våra lantbrukare använder fosfor som sprids på våra åkrar för att skörden 

skall bli större. I  slagghögarna i Norrlands järnmalmsgruvor finns miljontals ton fosfor som apatit 

som kan utgöra grunden för produktion av  den fosfor som lantbrukarna behöver till gödning. 

Mängden fosfor kan räcka i fem hundra år för att tillfredsställa Sveriges behov.  

I många kommuner kräver man att man skall i trekammarbrunnen installera en fosforfälla som fäller 

ut den fosfor som finns i avloppsvattnet och gör att slamproduktionen ökar. Motivet till detta krav är 

att fosfor är en ändlig resurs som måste tillvaratas. Ett medel som binder fosfor i fosforfällor 

marknadsförs som polonit orsakar stora utsläpp av koldioxid vid tillverkning och bidrar till att man 

måste ha en större slamavskiljare eller  ha mer frekventa tömningar av slamavskiljaren för att klara 

den ökade belastningen. Ur miljösynpunkt måste hela processen med fosforfällor analyseras för att 

avgöra om det blir några miljövinster över huvud taget och inte bara miljöbelastningar. 

Fosfor finns i urin och fekalier i vårt toalettvatten och utsläppen  bör kontrolleras därför att  fosfor 

som kommer ut i sjöar, hav och andra recipienter kan i vissa fall bidra till algblomning .  

Men varför detta intresse för fosfor? När miljöbalken 1nfördes 1998 så hamnade avloppsvatten 

under rubriken  miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kap 9. 1 § Med miljöfarlig verksamhet  avses 

1. Utsläpp av avloppsvatten.. Här görs ingen skillnad mellan stora kommunala reningsverk och 

enskilda anläggningar. Men vad är det i avloppsvattnet som kan vara miljöfarligt? Avloppsvattnet 

från en enskild anläggning som renar vattnet  genom infiltration innehåller i första hand kväve och 

fosfor.  Kvävet utgör ofta inget problem och då kvarstår fosfor som föranleder miljönämndernas 

intresse. Fosfor  som släpps ut i stora mängder i recipienter kan medföra algblomning om  balansen 

mellan kväve och fosfor är rubbad så att cyanobakterierna kan med hjälp av luftkväve växa till. Att 

den lilla mängd fosfor som efter infiltration kan nå recipienter skulle påverka algblomningen är 

försumbar. 

I sammanträdesprotokoll  från Miljö och byggnämnden i Vara 2016-11-02 står följande ”Eftersom 

avloppsvattnet inte genomgår tillräcklig rening innebär detta att höga halter av näringsämnen och 

bakterier riskerar att nå grundvattnet eller näraliggande sjöar och vattendrag. Detta leder i sin tur till 

övergödning och föroreningar som kan nå dricksvattnet” Miljönämnderna runt om i landet 

underkänner avloppsanläggningar utan att tala om på vilka grunder de gör det. Argumenten används 



ofta att det finns risk för att  näringsämnen når recipienter utan att man kopplar det till aktuell 

avloppsanläggning. I detta fall finns ingen recipient inom en kilometers avstånd .Risken för 

övergödning av sjöar används också som argument utan att det finns någon uppgift om det finns 

någon sjö i närheten som är övergödd. Problemet idag är det omvända vilket betyder att många sjöar 

är oligotrofa ( näringsfattiga) så de skulle må bra av att de fick näringstillförsel. Men denna 

undersökning görs aldrig utan utgångsläget är alltid övergödning. 

En familj på  fem personer som bor permanent i ett hus släpper ut cirka ett kilo fosfor per år. Är det 

fråga om fritidsboende kan det röra sig om några hundra gram. Här borde miljönämnder och 

domstolar stanna upp och fråga sig på  vilket sätt kommer denna enormt lilla mängd fosfor att 

påverka den lokala miljön. Detta är ofattbart att varken kommuner, domstolar och andra 

myndigheter säger stopp och belägg. Skulle man göra denna analys så skulle större delen av hela 

Sveriges arbete med enskilda avloppsanläggningar kunna skrotas. 

Att recipienter kan drabbas av övergödning på grund av utsläpp av några milligram fosfor från 

enskilda avloppsanläggningar är i de flesta fallen orimligt. Lantbrukare som kan gödsla med femton 

till  tjugo kilo fosfor per ha är troligtvis de som i  stor utsträckning orsakar problemen. Sjöar med 

mycket vitfisk (mört och braxen) kan drabbas av övergödning på grund av mängden fisk i sjön. Andra 

orsaker till algblomning som nu har kartlagts av forskare är att humus som når recipienter kan bidra 

till att mängden cyanobakterierna  växer till och orsakar stora algblomningar. Här är det svårt att 

skylla på fosfor som orsaken till algblomningar vilket också måste finnas med i bilden. 

 Betrakta fosfor som ett gödningsämne som växter och träd kan ta upp från enskilda 

avloppsanläggningar.  

Hälsoskydd 

I 9 kap 7 § Miljöbalken anges  ”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 skall 

lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”. Här slås fast att man måst förebygga 

att olägenheter uppstår. Med olägenheter menas § 3 ”Med olägenheter för människors hälsa avses 

störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är 

ringa eller helt tillfällig”. I avloppsvatten  där toalett finns påkopplad kan patogena mikroorganismer 

finnas som kan påverka människors hälsa. En klar skillnad finns mellan direktutsläpp av toalettvatten 

direkt i en recipient  från ett minireningsverk  eller som alltid sker i de stora kommunala 

reningsverken, och det som sker från en enskild  avloppsanläggning. 

 Mikroorganismer som hamnar  i jorden från en infiltrationsanläggning  avdödas  effektivt och 

kommer inte att påverka människors  hälsa. Men om infiltrationsanläggningen ligger så att den kan 

påverka grundvattnet och en förbindelse finns med dricksvattenbrunn så kan mikroorganismer finnas 

i dricksvattnet. När man anlägger en avloppsanläggning är det  viktigt att infiltration av 

avloppsvattnet sker nedströms  dricksvattenbrunnen. Gamla anläggningar kan  ge upphov till 

bakteriell påverkan och därför är det angeläget att om misstanke finns att man gör en kontroll  av 

förekomster av mikroorganismer. 

Vara kommun fortsättning 

I Vara kommun finns ett ärende Botberga1: 3 som hamnat i långbänk och som finns redovisat i 

tidigare delar av boken och nu kommer en uppföljning av vad som hänt sedan tidigare i själva 

ärendet . Från att  ha varit ett ärende som kunnat avskrivas genom en undersökning av vilken typ av 



avloppsanläggning som finns på fastigheten blev det en prestige fråga där kommunen vägrade att 

ändra uppfattning. 

 

Hela ärendet vandrade till Högsta Domstolen som inte beviljade prövningstillstånd fast det fanns 

formella fel i behandlingen av målet vilket innebar att det blev fritt fram att utdöma vitet. 

Fastighetsägarna blev tvungna att betala vitet på 50  000 kronor för att kronofogden inte skulle 

komma på besök och utkräva betalning. Frågan om det finns en avloppsanläggning på Botberga 1:3 

som klarar miljöbalkens krav är fortfarande olöst. I kontakt med den tillförordnade miljöchefen fick 

jag som ombud för fastighetsägarna beskedet att vi kommer aldrig att ändra oss när det gäller den 

nuvarande anläggningen. Men skulle ni gräva lite så kan vi godkänna anläggningen. Det är begripligt 

att den myndighet som underkänt avloppsanläggningen inte vill ändra sig för då erkänner man att 

man gjort fel. Det är unikt att man har skapat en rättsordning där myndigheten får både vara 

åklagare och domare.  Även om domstolarna anser att fastighetsägaren har rätt så återförvisas 

ärendet tillbaka till  miljönämnden för att ta ett nytt beslut. 

För att kunna  få den existerande avloppsanläggningen godkänd så lämnade fastighetsägarna in en ny 

ansökan med begäran om en ny handläggning: 

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Vara Kommun  

Yttrande på förslag till beslut angående befintlig avloppsanläggning 

Efter fyra års korrespondens vill vi ha svar på frågan: Hur kan vi bevisa att vår 

avloppsanläggning fungerar enligt kommunens krav? Att bara införa ett förbud mot att 

använda anläggningen, utan att vi har fått möjlighet att med analysresultat bevisa att 

vi klarar kommunens gränsvärden för utsläpp av fosfor är myndighetsövergrepp. 

Problemen uppstod när vi upptäckte att det minireningsverk som vi tänkte installera, 

inte fungerade som leverantören hade sagt.  Vi började då undersöka vår befintliga 

anläggning närmare och med analysresultat på utgående avloppsvatten, visade det sig 

att anläggningen effektivt renar vårt avloppsvatten. Vi trodde att vi tillsammans med 

inspektören kunde gå igenom hela vår avloppsanläggning som består av en 

trekammarbrunn, markbädd och resorptionsdike och få den godkänd i sitt befintliga 

skick. Döm om vår förvåning när vi får ett beslut om att vår avloppsanläggning består 

av en sandfilterbrunn. Vi frågar varifrån denna uppgift kommer, men får inget svar. I 

vårt tillstånd som utfärdades år 1982 står det att anläggningen skall bestå av 

slamavskiljare åtföljd av markbädd. Detta tas ingen notis om utan i den fortsatta 

handläggningen kommer man bara att hänvisa till denna så kallade sandfilterbrunn.  

Kommunallagen 2 kap §3 

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting inte fatta beslut med 

tillbakaverkande kraft, som är till nackdel för medlemmarna. Det innebär att 

kommunen inte får ändra till sandfilterbrunn när vårt tillstånd säger markbädd. 

Så tänk om det inte finns någon sandfilterbrunn.  En hemsk tanke. 

En ordentlig utredning kan avsluta ärendet 

Underkännandet av anläggningen grundar sig på en tjänstemans utlåtande och man 

kan inte hänvisa till vad Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har sagt, för 

deras utlåtande utgår endast från vad nämnden har sagt och nämnden gör inga egna 



utredningar. Det är dock förvaltningsmyndigheten som är ytterst ansvarig för att 

ärendet blir ordentligt utrett, enligt officialprincipen 8 § förvaltningsprocesslagen. 

Samma tjänsteman blir också jävig när han skriver för nämnden i beslutet av den 

inspektion han genomfört. Enligt objektivitets- och likhetsprincipen ska alla behandlas 

lika, vilket betyder att jäviga tjänstemän inte får handlägga ett ärende (1 kap. 9 § 

regeringsformen). 

Nämnden säger i ett tidigare utlåtande: ”Vattnet från avloppsanläggningen innehåller 

mycket näringsämnen och sjukdomsalstrande bakterier. Eftersom vattnet inte 

genomgår mer rening än slamavskiljning innebär detta att mycket näring och bakterier 

når grundvattnet, eller näraliggande sjöar och vattendrag. Detta leder i sin tur till 

övergödning och kan även nå dricksvattnet”.  Hur är det möjligt att i allmänna ordalag 

beskriva något som inte är aktuellt för vår anläggning som skall bedömas. Den mängd 

fosfor som hamnar i avloppsvattnet är cirka 1 kilo per år och samtidigt finns det tonvis 

med bunden fosfor i marken kring anläggningen. Den lilla mängd fosforn binds 

effektivt genom markretention. Det innebär att finns det ingen recipient inom 100 

meters avstånd från utsläppspunkten, så finns ingen fosforpåverkan enligt Havs och 

vattenmyndigheten. Inte ens de stora kommunala reningsverken har krav på att 

redovisa sina utsläpp av patogena mikroorganismer direkt till recipienten. Vid 

infiltration avdödas de mikroorganismer som finns i avloppsvatten av jordpartiklar. 

Det finns ingen dricksvattenbrunn i vår närhet som kan påverkas av vårt avloppsvatten 

och närmaste recipient är över 1 km bort. 

Länsstyrelsen tar fasta på vad kommunen påstår och negligerar vad vi anför och 

skriver. ”Länsstyrelsen bedömer att den reningseffekt som nuvarande 

avloppsanläggning kan uppnå är betydligt sämre än den effekt som förväntas av 

dagens teknik. Det finns därför anledning att kräva att utsläppen från anläggningen 

upphör”. Vad har dagens teknik med vår anläggning att göra?  Länsstyrelsen borde ha 

begärt att kommunen preciserar hur mycket fosfor som avloppsvattnet får innehålla.  

Mark- och miljödomstolen säger i sin dom, som enbart utgår ifrån vad kommunen 

anfört   ”Om markbäddsbrunnen vilken av nämnden har angetts vara av typen 

”sandfilterbrunn” har den utformning som fastighetsägaren har sagt anser domstolen 

att dess renande funktion ändå sannolikt är låg. Domstolen anser sammantaget att 

med beaktande av vad fastighetsägaren anför i likhet med Länsstyrelsen att nämnden 

haft fog för sitt föreläggande till att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från 

anläggningen, då den är alltför gammal och har en bristfällig utformning för den 

renande funktion som behövs”. Att vi som fastighetsägare begär bevis på varför 

domstolen anser att vår anläggning inte fungerar möts bara av tystnad.  Vi presenterar 

ett analysresultat som bevisar att vår anläggning fungerar, men det viftas bara bort 

med motiveringen att det troligtvis var vatten som läckte in i anläggningen. Vad är 

syftet med en markbädd om inte avloppsvattnets koncentration av näringsämnen skall 

minska genom att det blandas med inkommande vatten? Vi har tagit fler prover med 

godkända analysresultat efter att domstolen var på plats. Att som grund påstå att 

anläggningen är gammal och därför kan underkännas är prövat av domstolen i Växjö. I 

rättsfall MMD Växjö M 3747-132014-02-27 konstaterar domstolen att hög ålder på 

anläggningen inte får vara tillräcklig grund för förbud mot utsläpp. Det går inte att 

hänvisa till att Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolens domar, när de endast 

bygger på vad nämnden anser. Man har inte prövat fastighetsägarnas bevis, som visar 

på en fungerande anläggning. 



Lagstiftning 

Sverige är bunden av EU:s proportionalitetskrav (EU 200/60 W Economic) som säger 

att myndighetsbeslut och åtgärder måste stå i rimlig proportion till de omständigheter 

som föreligger. I Sverige finns motsvarande krav ”så att inte orimliga (prop 1997/98 

:45 232) krav ställs på verksamhetsutövaren med hänsyn till den effekt som 

skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten kommer att ha på miljön och kostnaderna 

för dessa åtgärder”. Proportionalitetsprincipen är också uttryckt ”De medel som det 

allmänna tar i anspråk ska stå i rimlig proportion till de mål man vill uppnå”. 

Miljöbalken 2 kap § 7 ”att åtgärderna är rimliga i förhållande till miljönyttan”. EU 

förordningar står över svensk lagstiftning vilket innebär att myndigheter har skyldighet 

att bevisa på vilket sätt en avloppsanläggning påverkar människors hälsa och den 

lokala miljön. På vilket sätt skall vi bevisa att vi renar vårt avloppsvatten så att det 

klarar kommunens krav? 

I Kap 9 § 7 miljöbalken står följande ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas 

om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte 

uppkommer”. Detta betyder att fastighetsägaren beslutar hur man vill rena sitt 

avloppsvatten och kommunen skall tala om vilka hälsomål och miljömål som 

fastighetsägaren skall uppnå. Att ha synpunkter på anläggningens konstruktion är 

varken kommunen eller domstolarnas bord utan man skall endast ange vilka 

gränsvärden som fastighetsägaren skall uppnå med sin anläggning.  

I Miljöbalken 2 Kap §3 sägs ”Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 

att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människor 

och miljön” Definition på olägenhet är. ”Med olägenhet för människors hälsa avses 

störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 

och som inte är ringa och helt tillfällig” Vilka bevis finns att vår anläggning kommer att 

påverka människors hälsa eller den lokala miljön? 

Enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet sägs: ”Det krävs tillstånd 

för att:  

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.  

2. Ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanordning”.  

Den avloppsanläggning som redan finns är en gång i tiden godkänd, varför § 13 inte är 

tillämplig på vår anläggning. 

Enligt förvaltningslagen § 5 Legalitet. ”En myndighet får endast vidta åtgärder som har 

stöd i rättsordning”. Enligt miljöbalken Kap 9 § 7 så finns det ingen möjlighet att ha 

synpunkter på en avloppsanläggnings konstruktion, utan endast dess funktion att det 

renar avloppsvattnet så det klarar kommunens krav. 

Objektivitet  

”I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk”. Att vägra att undersöka 

vår avloppsanläggnings funktion visar inte på någon saklighet. Att hela tiden bara 

hänvisa till den egna ståndpunkten, utan att vi som fastighetsägare får komma till tals, 

vittnar inte heller om opartiskhet. Detta gäller aven domstolarna som hela tiden 

endast kommenterat miljönämndens handläggning. Att man tror att anläggningen inte 

fungerar utan att kräva bevis, visar också på en partiskhet. 

Proportionalitet  



”Myndighet får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det 

avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och 

får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de 

olägenheter som kan uppstå för den som åtgärden riktas mot”. Att inte få använda vår 

avloppsanläggning som vi med analyserade prover kan bevisa att den fungerar, står 

inte i rimlig proportion till de olägenheter som vi drabbas av. Vi påverkar inte heller 

människors hälsa eller den lokala miljön på så sätt att ert förslag är proportionerligt. Vi 

kan inte acceptera att inte få svar på frågan: Vad skall vi göra för att ni skall godkänna 

vår anläggning? 

Utredningsansvaret 23§ förvaltningslagen 

Vi har begärt en funktionskontroll, men det har aldrig utförts en ordentlig tillsyn på 

anläggningen. Tar man 6000 kr för att avslå en ansökan, utan att kontrollera om 

anläggningen fungerar är det arbetsvägran av tillsynsmyndigheten. Det är deras 

skyldighet att utföra sådan kontroll.  

Tillståndet som gavs år 2014 för att sätta upp ett minireningsverk gällde i 5 år och är 

nu utgången. Minireningsverket klarar inte reningsgraden, enligt kommunens egen 

utredning och det är idag inte aktuellt som åtgärd på vår fastighet.  

Myndigheten har också en motiveringsskyldighet. Vi har dock inte fått någon 

motivering på hur vårt avloppsvatten kan påverka recipienten som ligger mer än 1 km 

bort, när vattnet redan efter det passerar vår fastighetsgräns är under de krav som 

kommunen kräver. Ärendet måste vara ordentligt utrett innan beslut kan tas, enligt 

dom MMD 220-19. 

Vi begär sammanträde med nämnden, där nämndens ordförande är sammankallande, 

för att reda ut sakfrågan och få ett rimligt beslut i det här ärendet. Vi har ingen 

anledning att överklaga ert beslut, utan vi hoppas få till stånd en dialog där vi 

tillsammans kan lösa denna surdeg som har krävt en enorm skriftväxling. 

 

Med vänlig hälsning 

Rune & Solveig Johansson 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Kontaktuppgifter, ombud Kontaktuppgifter 

Roland Ekstrand Rune och Solveig Johansson 

Svensk Klimatcertifiering AB Bitterna Botberga 6 

www.klimatcertifierad.com 534 61 VEDUM 

Telefon: 0704915496 Telefon: 0512-451 45 

Mailadress: roland.ekstrand@klimatcertifiering.se Mobil: 0705 47 06 00 

Utredningen 



Vi har i Varafallet försökt att med hänvisning till aktuell lagstiftning förklara varför man måste pröva 

ärendet på nytt utan att gå tillbaka till tidigare handläggning. I ett försök  att bryta dödläget föreslog 

miljöchefen att man skulle anlita en utomstående som kunde bedöma om den avloppsanläggning 

som finns klarade kraven på rening av avloppsvattnet. Fast fastighetsägarna redan hade betalt ett 

vite så kom kravet från miljöchefen på att fastighetsägarna skulle betala halva kostnaden för 

undersökningen . Att man som myndighet inte under sju år undersökt anläggningens funktion 

saknade enligt miljöchefen betydelse. För att bryta dödläget så gick  vi med på att anlita en 

utomstående som kunde klarlägga anläggningens funktion. Miljöchefen föreslog bara ett namn på en 

utomstående som han kunde  acceptera som vi var tvungna att anta. Resultatet blev denna utredning 

som inte kom att handla om funktion utan bara konstruktion. 

 

Opartisk utredning av avloppsanläggning Botberga 1:3 Vara kommun  

 

Platsbesök: 2020-06-11  

Närvarande:  

Maria Hübinette, Din va-konsult Hübinette 

Rune Johansson, fastighetsägare Botberga 1:3 

Solveig Johansson, fastighetsägare Botberga 1:3 

Madeleine Solveigsdotter, dotter till fastighetsägarna Botberga 1:3 Johannes Lundén, 

ordförande Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun Kjell Karlsson, tf miljö- och 

byggchef i Vara kommun  

Förutsättningar  

Ansökan VAMBN 2020-179 ska ligga till grund för utredningen. Uppdragsgivare och 

fakturamottagare är Vara kommun. Fastighetsägarna (fä) har lämnat sitt medgivande 

till att Din va-konsult Hübinette utför en oberoende utredning av 

avloppsanläggningen.  

Fä söker nytt tillstånd, enligt ansökan VAMBN 2020-179, för att få tillstånd för och få 

behålla befintlig avloppsanläggning. Det är denna avloppsanläggning som kontrollerats 

vid platsbesöket.  



Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun ställer krav på att en avloppsanläggning 

för Botberga 1:3 ska uppfylla normal skyddsnivå för miljöskydd samt normal 

skyddsnivå för hälsoskydd. (Miljöinspektör Mathias H, E-post 2020-06-12.)  
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Maria Hübinette, dinva-konsult@telia.com  

Iakttagelser vid platsbesök 2020-06-11, samt information från fastighetsägare  

Vid platsbesöket identifierades och kontrollerades de synliga delarna av 

avloppsanläggningen för hushållsspillvatten från Botberga 1:3. Enligt uppgift från fä är 

anläggningen belastad med både BDT- (bad-, disk- och tvätt) och WC-avlopp. Fä 

lämnade även information om de delar av anläggningen som inte är synliga.  

Hushållsspillvattnet leds i en tät ledning till slamavskiljaren. Slamavskiljaren utgörs av 

en trekammarbrunn i betong. Brunnen är på 4 m3. Efter slamavskiljarens tredje 

kammare leds vattnet i tät ledning till en betongbrunn med tät botten. Denna brunn 

har en diameter på 1,2 m, och är på 4,5 m3. I brunnen sticker ett luftningsrör upp i 

mitten. Enligt uppgift från fä är detta luftningsrör monterat på dräneringsröret som 

ligger i botten på brunnen. Detta dräneringsrör går till utloppsledningen som går ut i 

sidan av brunnsbotten. 

Betongbrunnen är till ett djup av 1,8 m fylld med 2 m3 ”filtermaterial”. Detta 

”filtermaterial” består av grus med fraktioner 8-16 mm. Enligt fä byts detta 

”filtermaterial” ut ungefär vart 6:e år.  

Uppgifterna om resorptionens konstruktion är de som förmedlades muntligen av fä vid 

platsbesöket, eftersom dessa delar inte går att inspektera utan att man gräver i 

anläggningen. 

Dräneringsröret i resorptionen är 52 m långt. Dräneringsröret (vanligt dräneringsrör 

med rugglig insida) ligger på cirka 70 cm djup i ett cirka 1 m brett dikesschakt fyllt med 

”naturgrus”/”gjutgrus” med fraktioner cirka 2-12/18 (utan 0:a) mm.  

Buskar eller träd står inte så de riskerar att växa in med rötter i resorptionen och 

därmed riskera att förstöra denna.  

Efter resorptionen finns en ”uppsamlingsbrunn”. I denna mynnar både avloppsvattnet 

efter resorptionen och dräneringsvatten från det närbelägna skogsområdet i var sitt 

rör in i brunnen. (En avskärande dränering fångar upp eventuellt vatten från 

skogsområdet så att detta inte når ut på änget där resorptionen ligger.)  

Efter ovannämnda ”uppsamlingsbrunn” leds vattnet under vägen i tät ledning samt till 

ytterligare en liknande brunn innan vattnet leds i tät ledning över äng. Fä anger att det 

från utsläppspunkten i dike vid granen på änget är cirka en km till närmaste recipient.  



Avloppsanläggningen är i sin helhet anlagd 1983 enligt fä.  

Fä meddelar att de prover de har tagit från anläggningen är tagna i 

”uppsamlingsbrunnen” efter resorptionsdiket. Tre prover är tagna, vid olika årstider 

samt före och efter slamtömning. Denna punkt får anses vara systemgräns för 

avloppsanläggningen i horisontalled.  
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Maria Hübinette, dinva-konsult@telia.com  

Slutsatser  

Slamavskiljaren tycks vara ur funktion då det finns slam i alla tre kammare. Detta trots 

att anläggningen är lågbelastad med endast två personer och att slamsugning har 

utförts under april månad 2020 enligt fä.  

Den brunn som tar emot avloppsvattnet efter slamavskiljaren är starkt vittrad inuti. 

Detta medför bland annat att rörgenomföringarna högts sannolikt inte täta längre. 

Brunnens funktion är tveksam då den inte heller utgör någon vedertagen form av del i 

en avloppsanläggning. Till exempel anlades en så kallad infiltrationsbrunn enligt praxis 

med öppen botten och endast i mark med mycket goda infiltrationsmöjligheter och 

med små mängder avloppsvatten. I det som brukar kallas ”IVA-anläggningar” brukar 

materialet i brunnen efter slamavskiljaren vanligtvis följa samma uppbyggnad som i en 

markbädd, det vill säga med uppsamlingslager i botten, sand i tjockare lager i mitten 

samt spridarlager högst upp.  

I brunnen på Botberga 1:3 ligger endast ett ”filtermaterial” på 2 m3 av fraktioner 8-16.  

Resorptionen på platsen är av tveksam konstruktion då dräneringsröret (enligt uppgift 

från fä ett vanligt dräneringsrör med rugglig insida) ligger på cirka 70 cm djup i ett 

cirka 1 m brett dikesschakt fyllt med ”naturgrus”/”gjutgrus” med fraktioner cirka 2-12 

alt. 18 (utan 0:a). 

Ledning på 70 cm djup är för djupt för en resorption. Ledningen ska ligga på cirka 40 

cm djup eftersom en resorptionsanläggnings kapacitet är beroende av 

markvegetationen. Därför lämpar sig anläggningstypen för bebyggelse som främst 

används under sommarhalvåret och där mängden avloppsvatten är liten. Detta gör att 

det är även olämpligt att ansluta WC till en resorptionsanläggning.  

I Handboken Små avloppsanläggningar 2008:3 anges att provtagning med avseende på 

närsalter och smittämnen som kommer ut från infiltrationsanläggningar varken är 

särskilt lätt eller meningsfullt att genomföra. I resorptionen kommer givetvis en del av 

avloppsvattnet att sjunka ner och spridas i omgivande mark, som i en infiltration. 

Därmed blir även grundvattnet en recipient för avloppsvattnet.  



Provtagning i ”uppsamlingsbrunnen” ger inte resultat som är representativt på sätt så 

att anläggningens funktion ska kunna fastställas. Detta beror även på att 

avloppsvattnet har hunnit påverkas av både regn och markvatten.  

Luftningsrör saknas för resorptionen, och har inte heller kunnat påvisas för övriga 

delar av avloppsanläggningen.  

Slutlig bedömning  

Eftersom förutsättningen för utredningen var att fä söker nytt tillstånd, enligt ansökan 

VAMBN 2020- 179, för att få tillstånd för och få behålla befintlig avloppsanläggning är 

det detta den slutliga bedömningen grundar sig på. Miljö- och byggnadsnämnden i 

Vara kommun ställer krav på att en avloppsanläggning för Botberga 1:3 ska uppfylla 

normal skyddsnivå för miljöskydd samt normal skyddsnivå för hälsoskydd.  

Förutom att den befintliga anläggningen inte följer vedertagen praxis i sin utformning 

uppvisar den ett flertal brister såsom icke fungerande slamavskiljning, söndervittrade 

delar, tveksam konstruktion av flera ingående delar i anläggningen, tveksamma 

materialval med mera. Dessa brister sammantaget medför att anläggningen inte 

bedöms kunna rena avloppsvatten tillräckligt för att kunna uppfylla de krav som ställs 

på platsen.  
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Maria Hübinette, dinva-konsult@telia.com  

Övrigt  

Det kan konstateras att för fastigheten Botberga 1:3, Bitterna finns ett tillstånd för en 

avloppsanläggning daterat 1982-10-28. Den anläggning som finns på fastigheten idag 

stämmer dock inte överens med detta tillstånd, då tillståndet anger slamavskiljare 

åtföljd av markbädd. Villkor i tillståndet har därmed inte följts.  

Det saknas dokumentation från eventuell besiktning av avloppsanläggningen då den 

färdigställdes. Ucklum 2020-06-25  

Bilagor  

Fotobilaga till Opartisk utredning av avloppsanläggning Botberga 1:3 Vara kommun  
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Maria Hübinette, dinva-konsult@telia.com  

 

Kommentarer till konsultutredningen:  

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § ” Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat 

sätt så att olägenhet  för människors hälsa eller miljön inte uppkommer”. Vi trodde att den opartiska 

utredningen skulle handla om hur  man tar bort ungefär 400 gram fosfor som denna 

avloppsanläggning ger upphov till under ett år. Hur påverkas den recipient som ligger en kilometer 

bort av vårt utsläpp. På vilket sätt påverkar vår anläggning den lokala miljön. Fastighetsägarna har 

genom provtagning bevisat  mycket låga halter av fosfor vilket borde kommenterats. Att påstå att 

slamavskiljaren inte  fungerar beror på bristande kunskaper om vad som händer när man tömmer 

slamavskiljaren på allt vatten. Varför är kommunen så intresserad av anläggningens konstruktion när 

de som myndighet endast skall bedöma anläggningens funktion. Den sandfilterbrunn som hela 

tidigare rättsprocess handlat om konstaterades att den inte fanns vilket är katastrofalt. 

 

Domstolarnas juridiska behandling av miljömål 

Till skillnad av brottmål så är bevisföringen minimal när det gäller miljömål och enskilda får själva 

driva frågor om överklaganden utan att få varken ekonomisk eller juridisk hjälp. Om du som 

fastighetsägare har synpunkter på orsaken till att din avloppsanläggning har blivit underkänd så 

hänvisas du till att överklaga miljönämndens beslut till tingsrätten. Tingsrätten har skyldighet enligt § 

23 i förvaltningslagen att utreda om miljönämnden har haft tillräckligt underlag för att kunna fatta 

beslut om förbud att använda  avloppsanläggningen. Exempel på svar  som i Varafallet från 

länsstyrelse kan se ut :  

 ”Beslut 2017-04-24 Diarienummer 505-40534-2016 från Länsstyrelsen i  Västra 

Götalands län.  Länsstyrelsen anser att infiltration efter mer än 30 års användning 

sannolikt numera är mättad eller i vart fall renar avloppsvattnet betydligt sämre än då 

den var ny. Dessutom pekar allmänna kunskaper om hur avloppsanläggningar  då den 

anlades tydligt på att anläggningen idag inte kan förväntas uppfylla de krav på rening 

som finns anledning att ställa med stöd av miljöbalken”.  

Det finns ingen dokumentation om anläggningen fungerar enligt miljöbalkens krav. Länsstyrelsen 

ställer inga frågor till miljönämnden som hade varit möjligt om man ansåg att det underlag som 

presenterats inte var fullödigt för att kunna fatta beslut.  

Målet överklagades till Mark och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt som i sin dom M 1917-17 

gick på miljönämndens linje med följande motivering: ” Domstolen gör på samma sätt som 

underinstanserna bedömningen att reningsanläggningen är gammal och har en låg dimensionering 

vilket gör att fastläggningen av fosfor och rening av smittämnen kan vara låg.  

Eftersom reningsanläggningen till  stora delar är förlagd i mark är det mycket svårt att avgöra om den 

fortfarande har den utformning och funktion som makarna Johansson  uppger att den haft då den 

anlades. De har anfört att reningen i det s. k. retentionsdiket är betydande och till stöd för det bland 

annat hänvisas till låg halt av fosfor i ett prov som har tagits vid inflödet till insamlingsbrunnen. 

Domstolen anser att resultatet från en stickprovsmätning är mycket svårtolkat då det saknas uppgift 

om belastning och flöden. Av  förhållanden på platsen kan det inte uteslutas att det provtagna 

vattnet späds ut med vatten från omgivande mark som trängt in i retentionsdiket eller andra delar av 

anläggningen. Som Rune Johansson även påtalade vid  synen är växligheten frodig nedströms och vid 

sidan av retentionsdiket. Detta förhållande skulle kunna förklaras av att vatten från anläggningen 



läcker ut i omgivande mark. Om markbäddsbrunnen vilket av nämnden har angetts vara av typen 

”sandfilterbrunn” har den utformning som makarna Johansson påstått anser domstolen att dess 

renande funktion ändå sannolikt är låg ”.  

Domstolen har haft alla möjligheter att ställa frågor och begära ytterligare förtydligande av 

miljönämnden för att kunna fatta ett objektivt beslut där man tillmäter makarna Johanssons utsagor 

samma betydelse som miljönämndens men istället spekulerar man utan det minsta bevis. Domstolen 

påstår att anläggningen är lågt dimensionerad därför att de litar bara på vad miljönämnden påstår. 

Vid den opartiska undersökningen av avloppsanläggningen som nu är  genomförd så hittades ingen 

sandfilterbrunn. Domstolen verkar inte ha de mest  elementära kunskaper om hur en 

avloppsanläggning fungerar när de tycker att det är en nackdel att växter kan ta upp fosfor och att 

halten av fosfor minskar genom utspädning. Den mängd fosfor som makarna Johansson kan ge 

upphov till under ett år är cirka 500 gram och det resulterar i en ansökan om att ett vite på 50 000 

kronor skall dömas ut. 

För att kunna föra fram sina argument som inte behandlades vid Mark och miljödomstolens besök på 

fastigheten önskade makarna Johansson muntlig förhandling i målet men nekades med 

motiveringen. ”Rätten till muntlig förhandling är visserligen långtgående. Domstolen ska hålla 

sammanträde om det begärs , såvida inte vissa undantagssituationer föreligger som att  målet inte 

ska prövas i sak , inte går parterna emot eller att sammanträde på grund av någon särskild 

omständighet behövs. I förevarande fall har emellertid de invändningar som framförts redan prövats 

genom mark och miljödomstolens dom och med  beaktande  av Rune Johanssons och Solveig 

Johanssons uppgifter om avloppsanläggningens olika delar och funktion och med bedömning av 

värdet av provtagningen . Med angiven bakgrund finns inte skäl att nu hålla sammanträde , varför 

denna begäran ska avslås”. Ytterligare prov har tagits som visar att mängden fosfor i avloppsvattnet 

är endast en tiondel av kommunens krav. Domstolen påstår att anläggningens funktion är prövad 

vilket inte är sant. Domstolen har inte fullgjort sin skyldighet att hjälpa den svagare parten 

(fastighetsägarna ) att kunna tillvara sina intressen enligt förvaltningsprocesslagen. 

Även om man tycker att de kriterier som anges för att Mark och miljööverdomstolen skall bevilja 

prövningstillstånd som är en förutsättning för att få sin sak prövad i nästa instans så är det svårt att 

förstå grunderna till prövning. Däremot beviljades Nyköping prövningstillstånd i ett mål där 

kommunen ansåg att den lilla mängd fosfor som finns i avloppsvattnet måste fällas ut med fosforfälla 

därför att kommunen påstod att fosfor var en ändlig resurs som måste tillvaratas 

Ytterligare mål. 

Ovanåkers kommun hade underkänt en avloppsanläggning med motiveringen att 

avloppsanläggningen inte klarade dagens krav och att det fanns en naturlig vattenkälla i närheten 

som hade fungerat under många år utan problem. Om man skulle anlägga en ny 

infiltrationsanläggning så fanns risken att den skulle kunna påverka vattenkällan som försåg två hus 

med dricksvatten.  

 

Till Miljö och byggnämnden i Ovanåkers kommun 

Komplettering av vårt överklagande av miljö byggnämndens  beslut MBN 2020- 190. 

Vi har i en skrivelse daterad 15/3 2020  givit vår syn på handläggningen av frågan om 

vårt avlopp och dricksvatten  som  en del i vårt överklagande av nämndens beslut. 

Ytterligare synpunkter 



Enligt miljöbalken så finns  lagligt stöd för att tillämpa  omvänd bevisföring vilket 

betyder att vi skall bevisa att vi har en anläggning som fungerar enligt miljöbalkens 

krav på rening av avloppsvatten, Ni har därför skyldighet att svara på våra frågor för 

att vi skall kunna veta vilka grunder som ni utgår ifrån  när ni bedömer vår 

avloppsanläggning. Vi har med provtagning visat att vi renar vårt avloppsvatten  så att 

det uppnår dricksvattenkvalitet. Vi förstår inte varför man skall åtgärda en fungerande 

anläggning där risken är uppenbar att avloppsvatten kan komma i kontakt med vårt 

och grannens dricksvatten Vi tillämpat också försiktighetsprincipen enligt miljöbalken 

2 kap § 3 ”Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns  skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människors och miljön”. 

Definition på olägenhet är ” Med olägenhet för människors hälsa avses störning som 

enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka  hälsan menligt och som inte 

är ringa eller helt tillfällig”. Vilka bevis har ni på att vår nuvarande anläggning 

påverkar människors hälsa eller den lokala miljön?. Er tolkning av miljöbalken Kap 9 § 

7 stämmer inte med Havs och vattenmyndighetens  tolkning ”Avloppsvatten skall 

avledas och renas  eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för 

människors hälsa och miljön inte uppkommer”. Detta betyder att fastighetsägaren 

beslutar hur man vill  rena sitt avloppsvatten och kommunen skall tala om vilka 

hälsomål och miljömål som fastighetsägaren skall uppnå.. Att ha synpunkter på 

anläggningens konstruktion är inte kommunens bord utan man skall endast ange vilka 

gränsvärden som jag som  fastighetsägaren skall klara att uppnå med min anläggning  

som visar att den fungerar. 

Ni hänvisar också till förordningen (1998-899)  om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd § 12 som säger ”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”. Denna paragraf är inte tillämplig i detta 

fall därför att det inte är  fråga om att utsläppet sker till en sjö eller annan recipient. 

Del två  visar också att vår anläggning  inte medför olägenheter som påverkar  

människors hälsa eller miljön. 

Ni hänvisar också till att  Länsstyrelsen i Gävleborg samt mark och miljödomstolen har 

uttalat att ” fastigheten inte uppfyller gällande krav på rening” Bägge instanserna har 

inte vilket är deras skyldighet bedömt anläggnings funktion och har inte heller angivit 

vilka krav på rening som man utgått ifrån. Domstolarna har inte heller gjort egna 

utredningar utan har enbart utgått från nämndens material vilket medför 

objektivitetsbrister. 

 Enligt § 5 i förvaltningslagen  

 Legalitet 

 ”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordning”  Enligt 

miljöbalken så finns det ingen möjlighet att ha synpunkter på en anläggnings  

konstruktion utan endast dess funktion att den renar avloppsvattnet så det klarar 

kommunens krav.  

 Objektivitet       



”I sin verksamhet ska myndighetvara saklig och opartisk”  Att vägra att undersöka vår 

anläggnings funktion visar inte på någon saklighet. Att hela tiden hänvisa till den egna 

ståndpunkten utan jag som fastighetsägare får komma till  tals, vittnar inte heller om 

opartiskhet. Detta gäller också Länsstyrelsen och mark och miljödomstolen  som 

endast kommenterat miljönämndens handläggning. Att man tror att en anläggning 

inte fungerar utan att kräva bevis  visar också om partiskhet. 

Proportionalitet      

”Myndighet får endast ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas 

leda till det avsedda resultatet . Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad 

som behövs och får vidtas endast  om det avsedda resultatet står i rimliga 

förhållande till de olägenheter som kan uppstå för den som åtgärden riktas emot”. 

Att förbjuda oss att använda vår avloppsanläggning som vi med prover bevisat 

fungerar står inte i rimlig proportion till de olägenheter som vi drabbas av. Vi påverkar 

inte människors hälsa eller den lokala miljön idag. Att kräva att vi genomför ett annat 

sätt att rena vårt avloppsvatten på som riskerar att förstöra vårat dricksvatten är  inte 

något som kan accepteras . 

Hur kan ni påstå att min anläggning bidrar till övergödning när utsläppet av fosfor rör 

sig om ungefär 500  gram per år när det samtidigt finns tonvis med bundet fosfor i  

marken runt min anläggning. Lika orimligt är ert påstående att min anläggning kan 

sprida mikroorganismer när inte ens kommunala stora reningsverk med utsläpp direkt 

till recipienter har krav på redovisning av utsläpp av mikroorganismer och läkemedel. 

Förvaltningslagen § 6 ”En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir 

smidiga och enkla. Myndigheten skall lämna den enskilde sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen . Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig 

med hänsyn till frågans art , den enskildes  behov av hjälp och myndighetens 

verksamhet . Den skall ges utan onödigt dröjesmål”.  Det duger inte att hota med vite 

utan att man för en dialog om vad som miljöbalken kräver enligt Kap 2 Kap §7 

”åtgärderna är rimliga i förhållande till miljönyttan” 

Vite 

Länsstyrelsen i Stockholms  län  har i en dom : Överklagande av beslut om förbud mot 

utsläpp av avloppsvatten med vite 2019-09-17 preciserat tolkning av viteslagen. ”En 

första förutsättning för att ett vite ska kunna dömas ut att det är så tydligt och 

precist formulerat att den förelagde klart skall veta vad som skall göras för att undgå 

vitespåföljden. För att vitet skall kunna dömas ut är det nödvändigt att vitet har 

knutits till en klar prestation ” Att knyta vitet till att vi inte får använda vår 

avloppsanläggning räcker inte som grund för en ansökan om att döma ut vite. Jag 

frågar mig vad är syftet med vitet ? Hur är det möjligt att hota med ett vite  när ni 

själva inte kan ange vad det är för fel på anläggningen.  Vilken utredning är gjord om 

vitets storlek och den tilltalade betalningsförmåga som skall göras enligt viteslagen? Vi 

avvisar  kravet på vite. 

Vi som fastighetsägare  har i hela tiden varit öppna för en dialog med nämnden och ni 

måste förstå att vi måste vara helt säkra på att förändra en fungerande 

avloppsanläggning där risken är uppenbar att vi förstör vår och grannens 

dricksvattenkälla inte är ett rimligt alternativ om ni inte presenterar ett fullgott 

alternativ. 



Ni kan enligt förvaltningslagen § 38 avveckla hela ärendet som är vår önskan. 

 I ett annat ärende har Miljönämnden i Vara som lägger viten i alla ärenden om underkända 

avloppsanläggningar fått Mark och miljödomstolen att godkänna kommunens ansökan om att vite 

skall dömas ut för att fastighetsägaren använder sin avloppsanläggning som kommunen dömt ut. 

Även här saknas uppgifter om hur den fungerar. 

 

Överklagande av  Mark och miljödomstolens dom M 1343-20 Varafallet 

Jag önskar att Mark och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd med 

motiveringen att det finns anledning att tvivla på  att miljödomstolen har dömt rätt. 

Domstolens uppgift 

Mark och miljödomstolen har som myndighet skyldighet att följa förvaltningslagen § 

23 Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att 

parterna förtydligar eller kompletterar  framställningen” För att garantera den 

enskildes rättssäkerhet enligt officialprincipen räcker det inte att studera de 

handlingar som finns tillgängliga utan innan beslut fattas skall myndigheten göra en 

egen utredning om det är möjligt att fatta beslut på presenterat material. Här har i 

förarbetena till förvaltningsprocesslagen  speciellt betonats att den svagare parten 

som i detta fall är en enskild person måste få den hjälp som behövs för att kunna 

tillvara ta sina intressen. Att kunna hävda sig mot  miljönämnden som har alla juridiska 

och ekonomiska resurser  blir för mig som enskild part svårare. Det blir därför speciellt 

viktigt att domstolen  tar ställning till mina synpunkter och när jag inte får svar på mina 

frågor att domstolen hjälper mig att få dessa svar för att skapa ett jämlikt förhållande. 

Innan dom kan ske är det rimligt att domstolen hjälper mig att av miljönämnden få  

svar på frågorna . Vad ska jag göra för att få min anläggning  godkänd? Hur kan jag 

bevisa att min anläggning fungerar enligt miljöbalkens krav? 

Anläggningens funktion 

Enligt kap 9 § 7 Miljöbalken ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras 

”.  Delar domstolen min uppfattning att tolkningen av  denna paragraf  betyder att jag 

som fastighetsägare bestämmer hur  jag renar mitt vatten medan miljönämnden skall 

tala om vilka hälso- och miljömål jag skall uppnå. Bevisbördan på funktionalitet ligger 

hos mig som fastighetsägare. Att miljönämnden har underkänt min anläggning utan 

att ange  hur jag skall redovisa anläggningens funktion betyder att det inte finns någon 

grund för att utdöma vite. Nämnden påstår att jag har haft möjlighet att efterkomma 

deras beslut som skulle innebära att jag skulle plugga min avloppsanläggning vilket i 

sig skulle innebära att jag inte kunde använda mitt avlopp. Nämnden har inte angivit  

vad det är för fel på min anläggning och vad som jag ska göra för att de ska kunna 

godkänna anläggningen  Ett vite skall enligt Länsstyrelsen i Stockholms län ha följande 

konstruktion:  ” En första förutsättning för att ett vite skall kunna dömas ut är att det 

är så tydligt och precist formulerat att den förelagde klart ska veta vad som ska göras 

för att undgå vitespåföljden. För att ett vite ska kunna dömas ut är det nödvändigt att 

vitet har knutits till  en klart definierad prestation”  Prestationen kan inte vara att jag 



skall plugga min anläggning utan måste handla om vad jag ska prestera för att 

nämnden ska godkänna min anläggning. 

Min sakframställan 

Domstolen har att bedöma mina argument  gentemot vad miljönämnden anför och 

bör kommentera om mina argument har någon bäring i fallet. Vad har varit väsentligt i 

behandlingen av min framställan. Är det väsentligt att nämnden vägrat att undersöka 

anläggningens funktion som är grunden för tillåtligheten. Vad kan låga fosforhalter i 

provsvar på min anläggning bero på?  Beror det på att jag har en fungerande 

anläggning som ger upphov till dessa låga halter? Har EU .s proportionalitetskrav  haft 

någon betydelse för bedömningen när det totala utsläppet under ett år rör sig om 

några hundra gram fosfor. Mina synpunkter måste väga lika tungt som nämndens 

framställan. 

Domskäl 

Var finns de sakliga skälen till  att inte hålla muntlig förhandling? Att målet har 

behandlats tidigare i domstol är i sig inget skäl till att neka muntlig förhandling när 

grunden för hela målet har varit om jag får använda en anläggning som nämnden har 

underkänt fast den klarar miljöbalkens krav och som nämnden vägrar att undersöka 

dess funktionalitet. Målet kan väl inte handla  om att jag ska plugga min 

avloppsanläggning för att det är det enda alternativ som miljönämnden förespråkar. 

Vitet 

Frågan om att utdöma vite har redan behandlats i Mark och miljööverdomstolen 

tidigare och ansökan om ett nytt vite bör därför avisas. Mål nr 5773-17  Ingen 

överklagan har gjorts och därför bör denna dom stå fast 

Mark och miljööverdomstolens tidigare dombeslut: 

Mark och miljööverdomstolen upphäver mark och miljödomstolens dom och avslår 

Miljö och byggnadsnämndens i Vara Kommun ansökan om att utdöma  vite. 

Jag anser att miljönämndens ansökan om att vite saknar grund och därför bör Mark 

och miljööverdomstolens beslut M 5773-17  stå fast att vite ska avvisas Men skulle 

tingsrättens dom bli föremål för behandling, så  önskar jag erhålla prövningstillstånd 

för att kunna bemöta eventuella  inlagor 

 

 

Stenungsunds kommun 

En fastighetsägare i Stenungssunds kommun har börjat tillsätta utvalda bacillusbakterier i sin 

slamavskiljare för att på så sätt minska slammängden och behovet av tömningar.  Förfrågan  om att 

använda bakterier resulterade i att fastighetsägaren polisanmäldes för att han använde en ny 

reningsmetod som kommunen jämställde med en ny anläggning som krävdes tillstånd  att inrätta. 

Till Tekniska Myndighetsnämnden i Stenungssunds kommun 

Ansökan om dispens från tömningsintervaller på slamavskiljare enligt 

renhållningsordningen§ 7 Punkt 5 



Nämnden bereder ett ärende som avser Dälene 1:15 angående en ny metod att 

minska slammängde som resulterar i att behovet av tömning minskar radikalt. I USA 

har man utvecklat en metod att med bakteriers hjälp minska slammängden som jag 

har börjat   använda. Normalt så sker i en slamavskiljare en viss nedbrytning av 

organiskt avfall men beroende på vilka bakteriestammar som utvecklas kan denna 

process inte vara tillräckligt effektiv så behovet uppstår att slamavskiljaren måste 

tömmas på slam så att inte infiltrationen sätts igen. Genom att tillföra speciellt utvalda 

Bacillusbakterier som man vet effektivt bryter ner organiskt material så blir 

slambildningen minimal och restprodukten blir i huvudsak koldioxid och vatten. För att 

öka nedbrytningen  så tillförs luft med en luftpump som reglerar syretillförseln så att 

man får en aerob process. Att tömma slamavskiljaren betyder att man tar bort de 

bakterier som står för den biologiska aktiviteten. Att inte behöva tömma 

slamavskiljaren varje år bidrar till ett minskat klimatavtryck som i sig är positivt. 

Min önskan är att beviljas dispens från kravet att tömma slamavskiljaren varje år och 

att vi kan komma överens om en glesare tömningsintervall så länge jag använder 

bakterier som bryter ner organiskt material. 

Arne Smith  

Vitesförelägganden 

I miljöbalken 26 kap 14 § anges att ” Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite” Här 

ges möjlighet för miljönämnderna att ansöka om vitesföreläggande om fastighetsägarna inte gör som 

miljönämnden vill. I lagstiftningen finns inga paragrafer om när man skall använda vite som 

påtryckningsmedel och i vilka situationer det är befogat att ansöka om vitesföreläggande. Tyvärr har 

bruket av ansökan om vitesföreläggande överskridit alla gränser och det har blivit det normala 

maktmedlet för att driva igenom myndighetsbeslut. Myndigheters användande av vite bör vara en 

sista utväg om risken för miljöskador eller  människors hälsa inte kan lösas på frivillig väg i kontakter 

med den som är ansvarig för att miljöskador inte uppstår. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har i september 2019 i ett överklagandeärende som rör Södertörns 

Miljö- och Hälsovårdsförbund  (SMOHF) och Skärlinge Samfällighetsförening preciserat ramen för 

användandet av vitesföreläggande.  ” En första förutsättning för att ett vite kan dömas ut är att det är 

så tydligt och precist formulerat att den förelagde klart ska veta vad som ska göras för att undgå 

vitespåföljden . För att ett vite skall kunna dömas ut är det nödvändigt att vitet knutits till en klart 

definierad prestation”.  

I viteslagen (19985:26 ) § 2 står följande : ”Vite får inte föreläggas om adressaten kan antas sakna 

faktisk eller rättsliga möjligheter att följa föreläggandet”.  Det vanliga är att miljönämnderna anger 

att fastighetsägaren efter ett visst datum inte får använda sin avloppsanläggning som nämnden har 

underkänt. Men man anger inte vad som krävs för att undvika vitet, vilket är kravet för att vite skall 

få dömas ut. Ibland anger man att man kan plugga hela avloppsanläggningen så att den blir  obrukbar 

men det är ju inget realistiskt alternativ. Användningen av avloppsanläggningen kan aldrig i sig vara 

grunden till ett vitesföreläggande om man inte samtidigt knyter det till funktionen på anläggningen 

Remissvar på utredningen SOU 2020:3 om giftfri och cirkulär återföring av 

fosfor från avloppsslam  från Svensk Klimatcertifiering AB 

”Utredningen utgår ifrån att  fosfor kommer att vara en ändlig resurs som bland annat jordbrukarna 

behöver för att sprida på sina åkrar för att få bra skördar. Om fosfor kommer att vara en bristvara i 



framtiden är tveksamt när det konstateras att fosfor i form av apatit finns i miljontals ton i slagghögar 

efter gruvbrytning och som kan förse Sveriges jordbrukare med fosfor i fem hundra år. Men 

utgångspunkten för utredningen är att fosfor som hamnar i avloppsvattnet skall tillvaratas på något 

sätt och återvinnas så att det kan ingå i ett kretslopp. Idag sprids avloppsslam från våra reningsverk 

på jordbruksmark för att öka fosforhalten på våra åkrar. Om växterna på jordbruksmark kan 

tillgodogöra sig den fosfor som i reningsverken binds med kemikalier i form av järn eller aluminium är 

tveksamt. Här behövs forskning som klargör om denna bundna fosfor i avloppsslam över huvud taget 

är meningsfullt att använda som växtnäring. 

Slammet kan innehålla  innehålla farliga ämnen, läkemedelsrester, mikroplaster och annat som gör 

att marknaden inte accepterar att slam används som gödning på jordbruksmark  för mjölk och annan 

livsmedelsproduktion. Även om man bedriver ett omfattande uppströmsarbete som innebär att man 

kontrollerar företags och enskildas utsläpp av skadliga ämnen i avloppet kan man inte vara säker på 

att inga skadliga ämnen  hamnar i avloppsvattnet. Föroreningar gör det svårt att återvinna fosfor ur 

avloppsvattnet och det saknas idag tekniska metoder som till en rimlig kostnad kan återvinna fosfor 

med borttagna föroreningar. Kostnaden idag är att man kan köpa gödningsämnen för 20 kronor kilot. 

Samtidigt signalerar utredningen att  en fosforåtervinning ur slam kan kosta 150 miljoner kronor. 

Frågan blir om man kan tvinga lantbrukare att köpa återvunnen fosfor som kommer från slam till ett 

betydligt högre pris än marknadspriset. Att subventionera köp av fosfor från slam är troligtvis inte 

möjligt. 

Utredningens förslag enligt alternativ 1 om att införa ett totalförbud av spridning av slam är inte 

realistiskt när man samtidigt vill ha kretslopp på  näringsämnena i avloppsvattnet. .Alternativ 2 utgår 

också ifrån ett förbud med vissa undantag. Utredningen föreslår att  möjligheten ska finnas att slam 

med hög kvalitet skall få spridas på produktiv åkermark. Vilka garantier finns om man  tillåter 

spridning av avloppsslam på produktiv jordbruksmark att  man samtidigt inte får en ackumulation av 

ämnen som vi inte vill ha i jordbruksmark. Att kräva användning av slam från våra reningsverk för att 

återvinna fosfor är inte realistiskt och bör därför avvisas. Kravet på att 60% av den fosfor som finns i 

avloppsvattnet skall återvinnas bör också avvisas därför att det finns ingen saklig grund varför just 

fosforåtervinning  i avloppsslam behövs. Både ekonomiska och tekniska skäl talar för att ta bort 

kravet. 

En metod för att skapa kretslopp  på näringsämnen i avloppsvatten som bör tillåtas är att separera 

toalettvattnet och BDT vattnet. Om man använder vakuum toaletter så minskas vattenåtgången till 

cirka en halv liter per spolning och man får en koncentration av näringsämnen som finns i urin och 

fekalier. Efter hygienisering med urea kan man sprida denna typ av avloppsslam på produktiv 

åkermark och då får man samtidigt en gödsling med  kväve, fosfor och mull bildande ämnen vilket 

betyder att man inte behöver tillföra lika mycket handelsgödsel. Vid all nyproduktion av bostäder bör 

man införa två separata system med toalettvattnet för sig och BDT vattnet i ett annat system. 

Om man inte kan få kretslopp på avloppsslammet så får man ett kvittblivningsproblem. Att använda 

slam till deponitäckning har ingen framtid och mängden slam som kan användas till tillverkning av 

jord för planteringar är också begränsad. En del av det  slam som idag produceras sker i enskilda 

avloppsanläggningar i trekammarbrunnar/slamavskiljare och som hämtas av kommunen och 

transporteras till kommunala reningsverk där det blandas med övrigt avloppsvatten. Denna transport 

som består av 99 % vatten som kräver stora resurser kan begränsas genom att man i slamavskiljaren 

tillsätter utvalda bakterier som äter upp organiskt material, vilket innebär att man slipper tömma  

slamavskiljaren så ofta. Om man använder denna metod för att begränsa slambildningen så måste 

dispens införas så att man som fastighetsägare har möjlighet att själv avropa när tömning behöver 



göras. Målet måste vara att man prioriterar metoder som gör att behovet av att hämta slam från 

enskilda avloppsanläggningar minimeras. 

När ett förbud införs om att begränsa slam användningen för jordbruksändamål så kommer behovet 

att öka att hitta nya användningsområden för slam och ett sätt kan vara att man tillverkar biokol som 

kan tillföras jordbruksmark. Stora mängder med slam som inte kan avsättas på något bra sätt betyder 

att slamhanteringen måste skärpas. Slammet innehåller patogena mikroorganismer som inte får 

spridas och som kan drabba personal som hanterar slammet och andra. Ett tillfälligt  upplag av slam 

måste täckas eller ske inomhus så att inte  regnvatten når slammet  och lakvatten uppstår som måste 

renas med ozon och andra reningsmetoder. Luktproblemen   vid slamhantering får inte sopas under 

mattan. 

 Att stora mängder avloppsslam som produceras i våra avlopps reningsverk kan ställa till med 

kvittblivningsproblem är uppenbart men koppla inte det till vår produktion av livsmedel som måste 

stå på egna ben och skall bedömas utifrån en giftfri produktion där de näringsämnen som används 

skall vara så rena som möjligt . 

Roland Ekstrand 

Svensk Klimatcertifiering” 

Lagen om allmänna vattentjänster 

I många kommuner diskuteras att bygga ut det kommunala vatten och avloppssystemet till områden 

med gles bebyggelse som i många fall består av fritidsbebyggelse. Att bli tvingad att få betala kanske 

200 000 kronor för anslutning till det kommunala nätet kan innebära att man blir tvungen att sälja 

det hus man bor i för att man inte har möjlighet att finansiera en så stor utgift som det här blir frågan 

om. Möjligheter att framföra en avvikande åsikt är också begränsad därför att jag som 

fastighetsägare är inte sakägare, vilket betyder att när kommunen utvidgar det kommunala nätet 

genom att bilda ett verksamhetsområde  så är det ett beslut som kommunfullmäktige tar. 

Lagen borde ändras så att alla fastighetsägare inom det planerade  verksamhetsområdet blir 

sakägare vilket betyder att man har rätt att föra sin talan i domstol. Kommunen blir då  tvungen att 

kommunicera sina planer till samtliga fastighetsägare som får en möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget och argumentera i sak om man anser att det inte är nödvändigt att utvidga 

verksamhetsområdet. Detta betyder att kommunen måste utreda om det verkligen behövs att en 

kommunal anslutning är nödvändig. 

Sker det en större exploatering och  fastighetsägare med enskilda avlopp kommer att beröras  så kan 

man undersöka om deras anslutningsavgifter kan betalas av den  exploatering som görs. Om 

utbyggnaden måste genomföras så är det rimligt att själva finansieringen förfastighetsägare 

analyseras. 

Inför ett nytt system för kontroll av enskilda avloppsanläggningar. 

Vetenskapliga grunder 

Enligt miljöbalken är avloppsvatten att betrakta som miljöfarligt avfall vilket i sig kan diskuteras men 

nu finns det angivet i miljöbalken.. Avloppsvattnet innehåller kväve, fosfor och BOD (syreförbrukande 

ämnen) I slamavskiljaren  som i de flesta fallen finns på enskilda avloppsanläggningar sker 

borttagning av fasta partiklar. Slammet som bildas tas i de flesta fallen  om hand genom kommunens 

försorg  i och med att  en tankbil  kommer och tömmer slamavskiljaren. Hur man på bästa 

miljömässigt sätt tar hand om avloppsvattnet borde bli föremål för en ordentlig vetenskaplig analys. 



Hur man ska förfara med slam som bildas i de stora reningsverken har varit föremål för en statlig 

utredning som också har varit ute på remiss. 

Borttagning av fosfor 

Koncentrationen av fosfor  i avloppsvattnet blir den huvudfråga som måste lösas på något sätt. Ett 

sätt är att installera ett  minireningsverk som använder en fällningskemikalie för att binda den fosfor 

som finns i avloppsvattnet så att det hamnar i slammet. Det vanligaste sättet är att man infiltrerar 

avloppsvattnet efter slamavskiljning i marken. Marken har genom retention förmåga att binda den 

fosfor som finns i avloppsvattnet. Finns ingen recipient inom hundra meter från utsläppspunkten så 

kan man räkna med att marken binder all den fosfor som  finns i avloppsvattnet. Havs och 

vattenmyndigheten har tagit fram kartor ( GIS stöd) som översiktligt visar möjligheten till infiltration. 

Men varje avloppsanläggning är unik och måste bedömas på plats. Att borttagningen av fosfor varit 

effektiv kan mätas om det finns någon brunn där man kan ta prover. Finns inte denna möjlighet så 

kan man gräva en provgrop eller man får uppskatta retentionen. 

Mängden fosfor i avloppsvattnet 

En familj på fem personer som bor permanent i ett hus med vattentoalett släpper ut ungefär ett kilo 

fosfor under ett helt år. I fall när det är fråga om fritidshus med begränsad vistelsetid eller att antalet 

nyttjare är några stycken så kan det röra sig om ett hundratal gram fosfor som släpps ut per år. Den 

väsentliga frågan blir på vilket sätt kommer den lilla mängd fosfor att påverka den lokala miljön. 

Kommunerna vägrar att svara på denna fråga som är helt avgörande för tillämpningen av 

miljöbalken. Istället spekulerar man om den avloppsanläggning som finns klarar att rena 

avloppsvattnet. Fastighetsägare som frågar hur skall jag  kunna bevisa att min anläggning fungerar 

och klarar kommunens  krav? Även här blir det helt tyst. Istället för att starta en dialog om fosfor är 

något problem vänder kommunerna sitt intresse till användningen av anläggningen. Använder man 

anläggningen efter ett visst datum hotar kommunen med att en ansökan om att vites föreläggande 

kommer att lämnas in till tingsrätten. När angivet datum har passerats så kontrollerar kommunen om 

anläggningen används och har man inte vidtagit de åtgärder som kommunen kräver så skickas 

ansökan till tingsrätten. Frågan om man använder anläggningen får inte bli den avgörande frågan 

utan hur påverkar utsläppet den lokala miljön. 

Ny form av tillsyn. 

Hur fastighetsägaren renar sitt avloppsvatten är inte kommunens bord enligt miljöbalken utan man 

ska  ange vilka gränsvärden på fosfor som kommunen tillämpar och som fastighetsägaren skall bevisa 

att man klarar. fastighetsägaren skall uppnå. Vid tillsynen ska miljöinspektören utreda hur mycket 

avloppsvatten  som kommer att renas beroende på antal personer som använder toaletten och hur 

mycket BDT- vatten som kommer att släppas ut.  Hur mycket fosfor kan det ge upphov till? Kan den 

lilla mängd fosfor  påverka någon recipient i närheten. Om ingen recipient  påverkas av fosfor så bör  

den existerande avloppsanläggningen godkännas oberoende av ålder om det inte finns hygieniska 

problem  Vid nyanläggning av  avloppsanläggningar finns det krav som ska följas. Att låta marken 

binda den lilla mängd fosfor som finns i avloppsvattnet är ett miljövänligt sätt att ta tillvara på den 

fosfor som annars skulle kunna hamna i olika recipienter. Koncentrerar man intresset på utsläpp av 

näringsämnet fosfor bortfaller en stor del av den korrespondens som finns mellan fastighetsägare,  

miljönämnder och domstolar. 

Slutord 

Jag har många fler exempel på hur kommuner kränker fastighetsägare som försöker  att med 

argumentation få igång en dialog för att förklara att deras avloppsanläggningar skapar inga 



miljöproblem. Politikerna i de lokala miljönämnderna siter ofta med armarna i kors och låter 

tjänstemännen på delegation fatta de beslut som politikerna borde hantera som väljarnas förlängda 

arm mellan valen.  

Det är förnedrande för oss som rättsstat att människor känner sig som rättslösa och när man med 

domstolsutslag blir tvingad att betala vite fast man inte  har gjort något fel. Att inte få föra sin egen 

talan genom en dialog med miljömyndigheten utan att enbart hänvisas till möjligheten att överklaga 

strider mot mänskliga rättigheter. Att vara helt beroende av miljönämndernas godtycke där de utan 

de minsta bevis kan tvinga mig att vidta åtgärder  på min avloppsanläggning för att undvika att vite 

döms ut är frustrerande. Har jag inte lyckats försvara min åsikt i tingsrätten kommer mitt ärende att 

hamna hos kronofogdemyndigheten som  ser till att den skuld som  det utdömda vitet ger upphov till 

drivs in. Samtidigt finns jag nu registrerad hos kronofogden med dess konsekvenser. Man känner sig 

som i Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta  ”All Makt åt Tengil” (Miljöinspektörerna). 

Stoppa alla ärenden där man utgår ifrån att det är användningen av en avloppsanläggning som 

miljönämnden har underkänt  som är grunden för ansökan om  att vite skall dömas ut och där ett 

förbud att använda anläggningen efter ett visst datum har utfärdats. Här kan man använda 

förvaltningslagen § 38” En myndighet ska ändra ett besluta som den har meddelat som första instans 

om  

1. Att den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att 

det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning  

2. Beslutet  kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild 

part. 

Ta bort avloppsvatten som miljöfarligt avfall ur miljöbalken vad beträffar näringstillförsel men ha 

kvar kraven på hygienisk standard så att inga sanitära olägenheter uppstår 

 


