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§ 16

Dnr JVN 2018-9

Verksamhetsplan för jävsnämnden 2019-2021
Sammanfattning
Kommunrevisorerna i Eda har genomfört en granskning av jävsnämndens
verksamhet och konstaterar att nämnden saknar verksamhetsplan.
Förvaltningen fick i uppdrag av jävsnämnden 2018-06-15 § 7 att ta fram ett
förslag till verksamhetsplan för 2019-2021.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2019-2021
Tjänsteskrivelse 2018-09-05
Jävsnämndens protokoll 2018-06-15 § 7
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Öjstrand föreslår att sista stycket på sidan 3 har följande lydelse:
Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och kontroll gentemot
kommunala objekt enligt följande lagstiftning: miljöbalken,
livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan aktuell lagstiftning inom
verksamhetsområdena.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2019-2021 med tillägg
och ändring på sid 3, sista stycket att:
Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och kontroll gentemot
kommunala objekt enligt följande lagstiftning: miljöbalken,
livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan aktuell lagstiftning inom
verksamhetsområdena.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
kännedom.
____
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§ 17

Dnr JVN 2017-7 MN 2018-455

Beslut om att upphäva tidigare förbud om att använda
bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Hammar
1:133
Sammanfattning
Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större
gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland
avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus
på fastigheten Hammar 1:133.
Det var svårt att få fram några uppgifter om avloppsanläggningen på
fastigheten. Vid tillsynsbesök kunde fyra brunnar hittas men inga
luftningsrör eller liknande fanns som kunde visa var en eventuell markbädd
skulle vara belägen. Det finns heller inget tillstånd för anläggningen.
Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-05-18 att förbjuda
fastighetsägarna (Eda kommun) att från och med den 1 september 2018
släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.
Utredning
I slutet av augusti 2018 gjorde fastighetssektionen en undersökning av
anläggningen och kunde med hjälp av filmning hitta flera rör som gick ut
från en fördelningsbrunn. De hittade även en uppsamlingsbrunn där även
dagvatten var påkopplat. Dagvattnet ska dock inte vara kopplat till
markbädden utan går direkt till uppsamlingsbrunnen för ett gemensamt
utlopp i ett dike på södra sidan vägen.
En muntlig redovisning samt en karta har lämnats till miljösektionen. Enligt
den undersökning som gjordes ska en markbädd bestående av minst 7
spridningsledningar finnas på fastigheten. Varje ledning är ca 15 m långa,
vilket ger en yta på minst 105 m². Slamavskiljarna har en sammanlagd
volym på 10 m³ och töms 2 gånger per år.
Enligt uppgifter från förskolan så finns 60 förskoleplatser fördelat på 4
avdelningar på fastigheten. Utöver det finns en fritidsavdelning med 25
platser på Folkets Hus. Totalt finns 17 personer som jobbar på de olika
avdelningarna. Folkets Hus hyr dessutom ut sina lokaler ibland.
Utifrån inkomna uppgifter har miljösektionen gjort en beräkning av hur stor
belastningen är på anläggningen och hur stor anläggning som krävs för att
klara dagens krav på rening. Beräkningen visar på att anläggningen bör
klara en belastning för ca 36 pe (personekvivalenter). För att dagens krav på
rening ska vara uppfyllt bör då slamavskiljaren vara 15 m³ och markbädden
ha en yta om minst 140 m². Detta gör att avloppsanläggningen som finns där
idag är underdimensionerad. Den är även nästan 30 år gammal (troligen
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anlagd ca 1990) och saknar luftning (vilket kan göra att reningsgraden
minskar).
Miljösektionen har även tagit kontakt med Gatusektionen för att få reda på
om det finns planer för kommunalt VA inom området. VA-planen är inte
färdigställd ännu, men området kan i en framtid vara aktuellt för kommunalt
VA. Enligt de uppgifter som miljösektionen fått ligger det dock flera år fram
i tiden.
Motivering till beslut
Miljösektionen anser att avloppsanläggningen som försörjer förskolan och
Folkets Hus i Hammar är bättre än vad som först befarades. Avloppsanläggningen är trots det gammal och underdimensionerad och tros därför
inte klara dagens krav på rening. Miljösektionen kan, med de nya uppgifter
som inkommit, göra en ny bedömning av ärendet. Miljösektionen anser att
det är möjligt att ge fastighetsägaren ytterligare en tid på sig att åtgärda
avloppsanläggningen då en åtgärd som föreläggs alltid ska vara miljö- och
hälsomässigt motiverad och en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt
fall. Fastighetsägaren bör även inkomma med en åtgärdsplan som ska
godkännas av Jävsnämnden. Beslut om nytt förbud samt föreläggande att
inkomma med åtgärdsplan tas i separata ärende.
Beslutsunderlag
Redovisning från filmning av avloppet (muntlig) samt karta
Tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lagstiftning
Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken efterlevs. I 9 kap 7 § miljöbalken
föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras. Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs
för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att upphäva tidigare förbud, fattat 2017-05-18, JVN
2017-7, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad- Disk och Tvättvatten)
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133.
Förbudet var riktat till fastighetsägaren.
Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till
9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).
____
Beslutet expedieras med besvärshänvisning till
Eda kommun, fastighetssektionen
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§ 18

Dnr JVN 2018-11 MN 2018-478

Föreläggande att inkomma med åtgärdsplan för
avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133
Sammanfattning
Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större
gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland
avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus
på fastigheten Hammar 1:133.
Det var svårt att få fram några uppgifter om avloppsanläggningen på
fastigheten. Vid tillsynsbesök kunde fyra brunnar hittas men inga
luftningsrör eller liknande fanns som kunde visa var en eventuell markbädd
skulle vara belägen. Det finns heller inget tillstånd för anläggningen.
Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-05-18 att förbjuda
fastighetsägarna (Eda kommun) att från och med den 1 september 2018
släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.
Utredning
I slutet av augusti 2018 gjorde fastighetssektionen en undersökning av
anläggningen och kunde med hjälp av filmning hitta flera rör som gick ut
från en fördelningsbrunn. De hittade även en uppsamlingsbrunn där även
dagvatten var påkopplat. Dagvattnet ska dock inte vara kopplat till
markbädden utan går direkt till uppsamlingsbrunnen för ett gemensamt
utlopp i ett dike på södra sidan vägen.
En muntlig redovisning samt en karta har lämnats till miljösektionen. Enligt
den undersökning som gjordes ska en markbädd bestående av minst 7
spridningsledningar finnas på fastigheten. Varje ledning är ca 15 m långa,
vilket ger en yta på minst 105 m². Slamavskiljarna har en sammanlagd
volym på 10 m³ och töms 2 gånger per år.
Enligt uppgifter från förskolan så finns 60 förskoleplatser fördelat på 4
avdelningar på fastigheten. Utöver det finns en fritidsavdelning med 25
platser på Folkets Hus. Totalt finns 17 personer som jobbar på de olika
avdelningarna. Folkets Hus hyr dessutom ut sina lokaler ibland.
Utifrån inkomna uppgifter har miljösektionen gjort en beräkning av hur stor
belastningen är på anläggningen och hur stor anläggning som krävs för att
klara dagens krav på rening. Beräkningen visar på att anläggningen bör
klara en belastning för ca 36 pe (personekvivalenter). För att dagens krav på
rening ska vara uppfyllt bör då slamavskiljaren vara 15 m³ och markbädden
ha en yta om minst 140 m². Detta gör att avloppsanläggningen som finns där
idag är underdimensionerad. Den är även nästan 30 år gammal (troligen
anlagd ca 1990) och saknar luftning (vilket kan göra att reningsgraden
minskar).
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Miljösektionen har även tagit kontakt med Gatusektionen för att få reda på
om det finns planer för kommunalt VA inom området. VA-planen är inte
färdigställd ännu, men området kan i en framtid vara aktuellt för kommunalt
VA. Enligt de uppgifter som miljösektionen fått ligger det dock flera år fram
i tiden.
Motivering till beslut
Miljösektionen anser att avloppsanläggningen som försörjer förskolan och
Folkets Hus i Hammar är bättre än vad som först befarades. Avloppsanläggningen är trots det gammal och underdimensionerad samt att bädden
saknar ventilation och tros därför inte klara dagens krav på rening.
Miljösektionen kan, med de nya uppgifter som inkommit, göra en ny
bedömning av ärendet. Miljösektionen anser att det är möjligt att ge
fastighetsägaren ytterligare en tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen då
en åtgärd som föreläggs alltid ska vara miljö- och hälsomässigt motiverad
och en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall. Föreläggande om
förbud att använda den bristfälliga anläggningen tas i separat ärende.
Fastighetsägaren bör även inkomma med en åtgärdsplan som ska godkännas
av Jävsnämnden.
Beslutsunderlag
Redovisning från filmning av avloppet (muntlig) samt karta
Tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lagstiftning
Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken efterlevs. I 9 kap 7 § miljöbalken
föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras. Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs
för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägarna, Eda kommun (org.nr.
212000-1769) att senast 15 mars 2019 komma in med en åtgärdsplan för
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133. Av
åtgärdsplanen ska det framgå när avloppsanläggningen ska vara åtgärdad
och vilka åtgärder som planeras att göras, flera alternativ kan beskrivas.
Åtgärdsplanen ska godkännas av Jävsnämnden då den färdigställts.
Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till
9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).
____
Beslutet expedieras med besvärshänvisning till
Eda kommun, fastighetssektionen
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§ 19

Dnr JVN 2018-12 MN 2018-477

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från Bysjöskolan
samt Hammar Folkets Hus till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133
Sammanfattning
Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större
gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland
avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus
på fastigheten Hammar 1:133.
Det var svårt att få fram några uppgifter om avloppsanläggningen på
fastigheten. Vid tillsynsbesök kunde fyra brunnar hittas men inga
luftningsrör eller liknande fanns som kunde visa var en eventuell markbädd
skulle vara belägen. Det finns heller inget tillstånd för anläggningen.
Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-05-18 att förbjuda
fastighetsägarna (Eda kommun) att från och med den 1 september 2018
släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.
Utredning
I slutet av augusti 2018 gjorde fastighetssektionen en undersökning av
anläggningen och kunde med hjälp av filmning hitta flera rör som gick ut
från en fördelningsbrunn. De hittade även en uppsamlingsbrunn där även
dagvatten var påkopplat. Dagvattnet ska dock inte vara kopplat till
markbädden utan går direkt till uppsamlingsbrunnen för ett gemensamt
utlopp i ett dike på södra sidan vägen.
En muntlig redovisning samt en karta har lämnats till miljösektionen. Enligt
den undersökning som gjordes ska en markbädd bestående av minst 7
spridningsledningar finnas på fastigheten. Varje ledning är ca 15 m långa,
vilket ger en yta på minst 105 m². Slamavskiljarna har en sammanlagd
volym på 10 m³ och töms 2 gånger per år.
Enligt uppgifter från förskolan så finns 60 förskoleplatser fördelat på 4
avdelningar på fastigheten. Utöver det finns en fritidsavdelning med 25
platser på Folkets Hus. Totalt finns 17 personer som jobbar på de olika
avdelningarna. Folkets Hus hyr dessutom ut sina lokaler ibland.
Utifrån inkomna uppgifter har miljösektionen gjort en beräkning av hur stor
belastningen är på anläggningen och hur stor anläggning som krävs för att
klara dagens krav på rening. Beräkningen visar på att anläggningen bör
klara en belastning för ca 36 pe (personekvivalenter). För att dagens krav på
rening ska vara uppfyllt bör då slamavskiljaren vara 15 m³ och markbädden
ha en yta om minst 140 m². Detta gör att avloppsanläggningen som finns där
idag är underdimensionerad. Den är även nästan 30 år gammal (troligen
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anlagd ca 1990) och saknar luftning (vilket kan göra att reningsgraden
minskar).
Miljösektionen har även tagit kontakt med Gatusektionen för att efterhöra
om det finns planer för kommunalt VA inom området. VA-planen är inte
färdigställd ännu, men området kan i en framtid vara aktuellt för kommunalt
VA. Enligt de uppgifter som miljösektionen fått ligger det dock flera år fram
i tiden.
Motivering till beslut
Miljösektionen anser att avloppsanläggningen som försörjer förskolan och
Folkets Hus i Hammar är bättre än vad som först befarades. Avloppsanläggningen är trots det gammal och underdimensionerad samt att bädden
saknar ventilation och tros därför inte klara dagens krav på rening.
Miljösektionen kan, med de nya uppgifter som inkommit, göra en ny
bedömning av ärendet. Miljösektionen anser att det är möjligt att ge
fastighetsägaren ytterligare en tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen då
en åtgärd som föreläggs alltid ska vara miljö- och hälsomässigt motiverad
och en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall. Fastighetsägaren
bör även inkomma med en åtgärdsplan som ska godkännas av Jävsnämnden.
Beslut om föreläggande att inkomma med åtgärdsplan tas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Redovisning från filmning av avloppet (muntlig) samt karta
Tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lagstiftning
Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken efterlevs.
I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas
eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den
som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de
skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för
människors hälsa och miljön.
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren Eda kommun, (org.nr.
212000-1769) att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut spillvatten
från WC och BDT (Bad- Disk och Tvättvatten) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133.
Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till
9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).
____
Beslutet expedieras med besvärshänvisning till
Eda kommun, fastighetssektionen
Justerandes sign
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§ 20

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän
enligt en delegeringsordning som jävsnämnden antagit. Dessa beslut skall
redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Delegationslista för miljösektionen 2018-05-08–2018-09-27
Delegationslista för plan-och byggsektionen 2018-05-08–2018-09-27
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
____
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§ 21

Information
- Information angående förskole-modul på fastigheten Uttern 1 och 2
- Information om pågående avloppsärende på fastigheten Hålteberg 1:9
- Information om enskild avloppsanläggning på fastigheten Bete 1:56
( Gillevi idrottsanläggning)
- Information om syfabriken i Koppom
- Information om skyltärende vid järnvägsstationen i Charlottenberg
____
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