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§ 50 Dnr ALLM.2022.2033

Principer vid bedömning vid förbud av enskilda

avlopp
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar följande principer vid beslut om

förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar.

1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de

avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras

som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön.

2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är

möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. På

vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen fungerar ska

anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som skulle kunna

påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov tas för att:

1. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet.

2. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i

kommunen.

3. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av

kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens

samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till ansvarig

nämnd.

Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att beslutet

tagits av nämnden.

Kostnaden för tillsyn ligger idag på ägaren till den enskilda avloppsanlägg-

ningen. Vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller

dricksvattenbrunn skall täckas av nuvarande taxa och inte leda till en ökad

kostnad för ägaren av avloppsanläggningen eller dricksvattenbrunnen.

Framtida budgetbeslut behöver ta hänsyn till den högre kostnaden som

vattenprover kan komma att innebära.

För innevarande år, 2022, kan de eventuella vattenprover som tas bidra till en

kostnadsökning. Därför avser nämnden att söka täckning för ökade kostnader

på grund av vattenprovtagning hos kommunstyrelsen om nämndens budget

som helhet riskerar att gå med underskott.

Bakgrund
Växjö kommun anammade sin slogan ”Europas grönaste stad” år 2007.

Kommunen ville vara en av de kommuner som låg i framkant då det gällde

miljösatsningar och minska vår klimatpåverkan. På ett antal punkter sattes

målsättningar. Fanns det nationella miljömål ville Växjö kommun sätta målen

något högre för att leva upp till vår slogan.
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Som en del i kommunens ambitiösa miljöarbete lades stort fokus på kommu-

nens vattenmiljöer. Det har bland annat gjorts framgångsrika satsningar kring

sjöarna i Växjö stad.

Ett annat område kring ”rent vatten” var att år 2006 inventera antal och

status på de enskilda avlopp som fanns i kommunen. Miljö- och hälsoskydds-

nämnden fick uppdraget att inventera de enskilda avlopp som fanns i kom-

munen och därefter åka ut på plats för att se vilken typ av anläggning som

fanns vid varje fastighet om uppgifter inte skickades in. Detta arbete har

fortgått i stadig takt och år 2020 var kartläggningen klar. De avlopps-

anläggningar utan rening, stenkista och direktutsläpp, hade fått förbud på

anläggningen eller så hade anläggningen åtgärdats.

Den nuvarande tillsynen är löpande. Varje år inspekteras 250 enskilda

avloppsanläggningar. Idag utförs inspektioner på anläggningar som har eller

har haft rening. Dessa avloppsanläggningar bedöms efter funktion och inte

resultat. Handläggarna ser om vissa komponenter finns och hur området

kring infiltrationen ser ur för att komma fram till en bedömning om anlägg-

ningen renar avloppsvatten eller ej. Det läggs förbud på ca 60 - 70 % av de

inspekterade anläggningarna, alltså ca 130-140 beslut om förbud för att

släppa ut avloppsvatten varje år.

Bedömning
Nuvarande arbetssätt med de enskilda avloppen är inte inriktade på resultat

av rening. I det tidigare stadiet av arbetet med enskilda avlopp inventerades

anläggningarna i kommunen och upptäcktes då att det inte fanns någon

anläggning alls kunde förbud fattas utan större efterforskningar.

Nu inspekteras anläggningar som har eller har haft godkänd rening och vi

bedömer dem efter funktion, inte effekt eller resultat av rening. Rening i en

anläggning kan finnas och miljöpåverkan kan vara liten eller obefintlig, men vi

beslutar ändå om förbud på dessa anläggningar eftersom vi saknar delar i

funktionen.

Att investera i en ny anläggning är kostsamt för den som skall göra det.

70 000 – 100 000 kr enligt avloppsguiden.se. Kostnaden är dock beroende av

de naturliga förutsättningar som finns vid platsen för anläggandet och kan

därför öka. Men problemet med nuvarande hantering är att vi kräver åtgärder

utan att veta om de verkligen behövs. Fungerar en anläggning trots avsaknad

av viss funktion är anläggandet av nytt avlopp onödigt och dessutom dyrt för

den enskilde. Att byta ut en äldre men fungerande anläggning är inte vad en

kommun med starkt miljötänk brukar förknippas med.

Miljöbalken tillåter omvänd bevisbörda och enligt flertalet domar kan den

användas vid ärenden som berör enskilda avlopp. Det sätt som vi hittills

hanterat enskilda avlopp är inte olagligt. Flertalet domar bekräftar att

nämndens nuvarande hantering är rättsligt gångbar. Nämnden behöver dock

inte använda denna rättsliga fördel som omvänd bevisbörda innebär
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gentemot kommunens invånare. Vi kan ställa högre krav på rättssäkerhet

liksom vi valt att ha högre miljömål.

Växjö kommun vill värna landsbygden och dess invånare. Att i samband med

en avloppsinspektion bidra med ett vattenprov på den enskilda brunnens

vatten om det finns någon risk att dricksvattnet förorenats av avloppsanlägg-

ningens utsläpp vore en rimlig service från kommunens sida. På så sätt

bevisas förekomsten av eventuell förorening eller bekräftas en god vatten-

status av dricksvattnet. Vi bidrar därmed till god vattenstatus i enskilda

dricksvattenbrunnar och även god vattenstatus i våra vattendrag. Allt i form

av faktiska resultat, inte bedömningar av funktion.

Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-13

Yrkanden
Anders Landin (L): Bifall till det egna förslaget.

Lena Johansson (MP) med instämmande av Arijeta Reci (S), Laila Stein (S) och

Anna Bertland (V):

Ordförandes förslag avslås. Miljö och hälsoskyddsnämnden och dess förvalt-

ning skall fortsätta att arbeta efter miljöbalken och Havs- och vattenmyndig-

hetens ”Vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp ”som bygger på

den rättspraxis som vuxit fram genom domar i Mark- och miljööverdom-

stolen. Där och i ”Avloppsguiden” finns inget stöd för att ett vattenprov är en

beprövad metod som kan användas för att avgöra funktionen på ett enskilt

avlopp. Där framhålls svårigheten med att i vissa anläggningar, till exempel

infiltrationer, som inte har ett definierat utlopp, ta ett tillförlitligt prov och är

därför inte möjligt. Det är den samlade bedömningen av det enskilda avloppet

som skall ligga till grund för beslut om förbud.

Beslutsordning
Ordförande Anders Landin (L) frågar vilket av yrkandena som ska antas coh

konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt eget yrkande.

Omröstning begärs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande beslutsordning:

Ja för att rösta på Anders Landins (L) yrkande

Nej för att rösta på Lena Johanssons (MP) yrkande
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Omröstningsresultat
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande med sex

röster mot fem röster för Lena Johanssons yrkande

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår

Anders Landin (L) Ja

Arijeta Reci (S) Nej

Mattias Bengtsson (M) Ja

Karl-Erik Rosén (M) Ja

Cecilia Birgersson (C) Ja

Stanley Källner (KD) Ja

Lena Johansson (MP) Nej

Laila Stein (S) Nej

Ola Löfquist (S) Nej

Anna Bertland (V) Nej

Romeo Pettersson (SD) Ja

Omröstningsresultat 6 5 0

Beslutet skickas till
För åtgärd

Förvaltningschef

För kännedom

Kommunstyrelsen
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