
Ljungby Kommun 

Miljö-och byggförvaltningen 

341 83 LJUNGBY 

Svar gällande delegationsbeslut 2021-01-04 xxxxx 

Med stöd av Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2016:17) begär vi 

att ni omprövar ert beslut ang. förbud att använda befintligt avloppssystem om 12 månader. 

I dessa allmänna råd beskrivs bl.a: 

Skyddsnivå 

Den kommunala nämnden bör i varje enskilt fall relatera skyddsåtgärder 

beträffande hälso- och miljöskydd för den enskilda anordningen till en normal 
eller hög skyddsnivå.  

OBS! all röd text är våra inlägg 

Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra 
förutsättningar för området ifråga. (har inte utförts) Kommunala strategier och planer såsom 
översiktsplaner eller bevarandeplaner för Natura 2000-områden kan vara ett stöd i arbetet. 

Därutöver bör förhållandena på fastigheten beaktas. (har inte utförts) Skyddsnivån för hälsoskydd 

behöver inte vara den samma som för miljöskydd.  

Om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda bör hög skyddsnivå gälla för det skyddade 

intresset. 

 1. Utsläppet från anordningar av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade 
intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 

på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden. (har inte utförts vad vi känner till) 

2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, finns inom 
anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter vad beträffar 
tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter såsom dricksvatten till djur. (är inte 

aktuellt pga. anläggningens placering) Det är 55 m mellan vår dricksvattentäkt och stenkistan och 
110 m till närmaste granne. Ytavattning sker i mindre öppet dike som sällan eller aldrig har något 
rinnande vatten från stenkistan. Växtligheten på och runt stenkistan och diket är omfattande och 

består av gräs, buskar och mindre träd. Det finns också mycket vår- och sommarblommor på och vid 
stenkistan. En mellanstor damm gränsar också till stenkistan (c:a 30 m ifrån) och dammen har inget 
utflöde. Markförhållanden är också gynnsamma då det är en nivåskillnad på 5-6 m mellan vattentäkt 

(högst) och stenkista (lägst). 

 3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av särskilda 

försiktighetsmått. (är inte aktuellt pga. anläggningens placering) 

4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående fördröjning i exempelvis dike, till 
känsligt ytvatten, t.ex. nära badplats. (är inte aktuellt pga. anläggningens placering) Ytvattendiket 

som finns tar också upp vatten från angränsande markområde och leder inte till något större dike på 

den närmaste 1,5 km. 
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5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli hög på grund av antalet 

utsläppskällor; exempelvis inom s.k. omvandlingsområden där fritidsbebyggelse har omvandlats 
till permanentbostäder och där detta kan medföra successivt försämrad vattenkvalitet eller 
-kvantitet. (är inte aktuellt pga. anläggningens placering) Det finns inte någon tätbebyggelse i detta 

område. 

6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl. 

Skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått  

Tillstånds- och tillsynsmyndigheten bör i normalfallet ställa följande krav vid bedömning av 

avloppsanordningar och hantering av avloppsfraktioner på fastigheten.  

Beträffande hälsoskydd bör en sammanvägd bedömning göras där anordningens robusthet, 
reduktion av sjukdomsframkallande mikroorganismer samt utsläppspunktens lokalisering beaktas. 

(har inte utförts) 

Kraven i tabellerna nedan är inte utformade som tillståndsvillkor, utan anger vad som bör uppnås 

genom krav på anordningens utformning tillsammans med lämpliga villkor om skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått. Strängare reduktionskrav eller ytterligare behov av skyddsåtgärder än vad 
som framgår av dessa allmänna råd kan vara motiverade med utgångspunkt från vad som är tekniskt, 

ekonomiskt och miljömässigt motiverat i det enskilda fallet. Åtgärdsprogram framtagna enligt 6 kap. 
5 och 6 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön kan ligga till grund för 

en sådan bedömning.  

Grundkrav  

Normal nivå  

A. Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. 

B. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och 
utläckage av vatten. (godkänd trekammarbrunn) Anläggningen är från 1973 och godkändes då av 

Ljungby kommuns handläggare. 

C. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera. (lättåtkomlig för inspektion) 

D. Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas. (lättåtkomlig för 

inspektion) 

E. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan 

upprätthållas under anordningens livslängd. (lättåtkomlig för inspektion och underhåll) 

 

F. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller 

de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av 

bilaga 3 ingå. 

G. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra 
funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten 

har blivit full.  
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H. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat 

fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare. . (lättåtkomlig för inspektion och 

provtagning) 

 

Hälsoskydd 

 Normal nivå 

A. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan 
olägenhet, t.ex. lukt där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av 
dricksvatten, grundvatten eller badvatten.  (Anläggningen är placerad så att ingen risk för smitta 

eller någon påverkan på grundvatten är tänkbar då eventuellt ytvatten dräneras i lokalt dike som inte 
når vattendrag på c:a 1500 m. Diket är omgivet av växtlighet såsom gräsväxter, buskar och träd i 

skogsmiljö) 

B. Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett 

hygieniskt acceptabelt sätt. (trekammarbrunn är placerad c:a 2 m från väg och töms av kommunen 

årligen)  

Lokalisering  

Vid bedömning av anmälan av eller ansökan om tillstånd för inrättande eller ändring av en 

avloppsanordning bör följande beaktas:  

1. Utsläpp av avloppsvatten bör lokaliseras så att påverkan på recipienten blir minsta möjliga. 

Sådan lokalisering som medför direktutsläpp till större vattenområden och som kan undvikas 

genom t.ex. efterpolering bör inte tillåtas. (finns inget direktutsläpp) 

2. Ytterkanten på en avloppsanordning (med undantag för ev. utloppsledning) bör inte läggas 

närmare än 10 m och helst mer än 30 m från ytvatten eller dike. (uppfylls) 

3. Ytterkanten på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 m från bostadshus och minst 4 m från 

fastighetsgräns. (uppfylls)  

Slamavskiljare som uppfyller krav på täthet i SS-EN 12566-1, SS-EN 12566-4 eller motsvarande bör ha 
minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt. Övriga slamavskiljare bör placeras med motsvarande 

horisontella skyddsavstånd som en otät anordning, jfr. 10.  

4. Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån. (uppfylls) 

5. Slamavskiljare bör alltid vara åtkomlig för slamtömningsfordon. (uppfylls) 

6. Ledningar som är täthetsprovade på plats bör ha ett skyddsavstånd på minst 10 m till vattentäkt. 

Skyddsavstånd för icke täthetsprovade ledningar bör vara minst 20 m. (uppfylls) 

7. Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de klarat täthetsprovning enligt 
harmoniserade standarder (framgår av prestandadeklaration och CE-märkning) eller på annat sätt 
täthetsprovats med godkänt resultat, lokaliseras med minst 20 m skyddsavstånd till dricksvattentäkt. 

Om de inte är täthetsprovade bör det horisontella skyddsavståndet från avloppsanordning till 

dricksvattentäkt motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader.  

När avloppsvatten tillåts infiltrera i mark bör följande beaktas:  
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8. Avloppsanordning bör placeras nedströms i grundvattenströmmen räknat från vattentäkt. Som 

en tumregel för detta bör avloppsanordningen placeras lägre i terrängen än brunnen. (uppfylls) 

 9. Grundvattennivån i närbelägen vattentäkt bör ligga högre än nivån på grundvattnet under 

avloppsanordningen vid maximalt vattenuttag. (uppfylls)  

Om vattentäkt utgörs av bergborrad brunn är detta kriteriet inte tillämpligt eftersom nivån i 
vattentäkten styrs av förhållandet mellan tillrinning till och uttag ur brunnen. Istället bör man tillse 

att nivån på grundvattnet i jordlagren invid brunnen ligger högre.  

10. Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt bör motsvara 
grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag; avståndet 

bör dock aldrig understiga 20 m. (uppfylls) 

11. Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg bör inte understiga 1 m. 

12. Avloppsanordning bör placeras nedströms energibrunn.  

13. Avloppsanordning bör inte försvåra anordnandet av vattenförsörjning på andra fastigheter. 
(uppfylls) 

Kretslopp och hushållning, hantering av restprodukter Kommunen bör skapa förutsättningar för att 
hushållsavfall som utgörs av avloppsfraktioner nyttiggörs, exempelvis genom att inrätta system för 
insamling, behandling och lagring samt överlåtelse till jordbrukare, eller genom att vägleda om 

nyttjande på den aktuella fastigheten med vidmakthållande av hygien och minimering av potentiell 

smittspridning. Till 2 kap. 7 § MB  

Avvägningar i det enskilda fallet 

Vid bedömningen av om det är orimligt att vidta försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § MB för en 

anordning bör bl.a. följande beaktas:  

1. om avloppsanordningen redan är inrättad i enlighet med tillståndet och om den fungerar som 
det ursprungligen var avsett; exempelvis kan krav på långtgående fosforreduktion bli orimligt 

kostnadskrävande i förhållande till den miljönytta som en uppgradering av en i övrigt väl 

fungerande anordning skulle medföra; (bör beaktas) 

2. utsläppets mängd och sammansättning i förhållande till omgivningens känslighet; (bör beaktas) 

3. om det är fråga om lokalisering i ett mycket glest bebyggt område t.ex. norra Norrlands inland 

eller annan del av landet med liknande förhållanden; (bör beaktas) 

4.vid bedömning av krav på kvävereduktion: om de kommunala reningsverken i området saknar 

särskilda krav på kvävereduktion och nitrathalterna i grundvattnet är låga.  

Vid bedömningen av om det är orimligt att uppfylla funktionskraven avseende kretslopp och 

hushållning bör bl.a. följande beaktas:  

1. om de åtgärder som kraven förutsätter är i tekniskt hänseende krävande för den enskilde; (bör 

beaktas) 

 

 

Domslut 
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Sammanfattning av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, 
mål nr M 9381-18. 

Målet gäller tillsynsföreläggande avseende en liten avloppsanläggning. Nämnden 
hade ansett att anläggning ska uppfylla kraven på hög skyddsnivå avseende miljö- 
och hälsoskydd med hänvisning till näraliggande sjö. Mark- och miljööverdomstolen 
bedömde att enbart närheten till sjön inte kunde motivera hög skyddsnivå. Dessutom 
ansågs föreläggandet vara olämpligt utformat. Domstolen upphävde därför 
föreläggandet 

Av domen framgår att bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en 
avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet. Avståndet från 
anläggningen till närmaste sjö eller vattendrag är en av flera omständigheter som ska 
beaktas. Även förhållandena på den fastighet där en avloppsanläggning är belägen 
bör ingå i denna bedömning. Eftersom det i detta ärende saknas uppgifter om 
förhållandena på fastigheten har domstolen ansett att nämnden inte haft tillräckligt 
underlag för att bedöma vilken skyddsnivå som ska gälla för avloppsanläggningen. 
Föreläggandet, som bl.a. anger att fastighetsägaren ska åtgärda sin 
avloppsanläggning så att utsläpp av avloppsvatten inte ska ”medverka till väsentlig 
ökad risk för smitta eller annan olägenhet t.ex. lukt”, har vidare ansetts otydligt och 
olämpligt formulerat. 

Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut, angående 
föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, 
målnummer M xxxx 

Vi anser att det inte framkommit uppgifter som visar att det finns skäl att ställa krav 
på reduktion av kväve från den aktuella anläggningen. Generellt kan sägas att om 
krav på kvävereduktion ska ställas på små avloppsanläggningar bör det vara väl 
miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa 
kvävereduktion i sådana anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten tar inte 
ställning till de andra kraven i föreläggandet om att åtgärda den bristfälliga 
avloppsanläggningen eller tidpunkten för att genomföra åtgärderna. 
 

Sammanfattning 

Vi som lever och bor på denna fastighet är mycket miljömedvetna med hänsyn till att 

påverka miljön negativt. Vi har i många år eldat med ved i en miljögodkänd värmepanna 

och hämtar bränslet i vår skog som i huvudsak består av röjning och gallring av björkskog 

(sly). 

Vi är noga med att inte utföra onödiga transporter utan organisera våra besök i tätorten.  

I min tidigare profession har jag som konsult (c:a 30 år) inom kvalitet och miljö bidraget till 

åtskilliga certifieringar xxx kommuner. Både miljö 14001 och kvalitet 9001. 

Det uppfattas av oss som att ni anser att vi är brottslingar när ni skickar brev med 

delgivningskvitto som enligt vår uppfattning inte är ett proportionellt och ett lämpligt sätt 

att samarbeta med sin kommuns innevånare.  
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Vi anser att ni därför bör godkänna vår anläggning och i tveksamma fall besöka oss för en 

inspektion på plats.  

 

Med vänlig hälsning 

 

xxxx 

Bifogar karta som visar var brunn, trekammarbrunn, stenkista och dräneringsdike är placerat. 
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