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Sammanträdesdatum

2019-04-25
Jävsnämnden
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00

Beslutande

Monika Andersson (S) ordförande
Lasse Sjöberg (S)
Bo Guldbrandsson (S)
Elisabeth Hugne (C)
Runar Johansson (Hela Edas lista )

Övriga närvarande

Sofi Hjelte, miljöinspektör
Linda Hjalmarsson Fjeldstad, sekreterare
Lena Höglund (M)

Justerare

Lasse Sjöberg

Justeringens plats och tid

Utskottskansliet 2019-04-25 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Linda Hjalmarsson Fjeldstad

Ordförande
Monica Andersson (S)
Justerare
Lasse Sjöberg (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Linda Hjalmarsson Fjeldstad

Datum då anslaget tas ned

2019-05-17
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§ 11

Dnr JVN 2018-11 MN 2018-477

Förslag till beslut om åtgärdsplan för
avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan och
Folkets Hus i Hammar
Sammanfattning
Beskrivning av ärendet
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.
Miljösektionen har gjort bedömningen utifrån tillsynsbesök samt inkomna
uppgifter från fastighetssektionen att avloppsanläggningen är gammal och
troligen inte uppfyller dagens krav på rening. Den är även
underdimensionerad för dagens verksamhet på fastigheten.
Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-09-28 att förelägga
fastighetsägarna (Eda kommun) att senast 15 mars 2019 inkomma med en
åtgärdsplan för avloppsanläggningen. Åtgärdsplanen ska fastställas av
Jävsnämnden.
Jävsnämnden beslutade även att förbjuda fastighetsägaren 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.
Åtgärdsplanen
I åtgärdsplanen som inkommit till Miljösektionen framgår det att Plan- och
fastighetssektionen lägger stor vikt vid att VA-planen ska fastställas innan
ett beslut om vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller
avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133 tas. I utkastet till VAplanen pekas Hammar ut som ett eventuellt prioriterat område för
kommunalt VA. En utredning gjordes under 2018 av Wikon om det är
aktuellt att koppla området till kommunalt VA. Plan- och
fastighetssektionen anser att anläggningen bör kvarstå oförändrad till dess
att en VA-plan är fastställd. Tills dess sker små förändringar för att förlänga
livslängden för anläggningen såsom utökad slamtömning och samt ny
luftning av anläggningen. Båda åtgärderna ska ske omgående.
Plan- och fastighetssektionen har även i sin åtgärdsplan sagt att en
beställning att färdigställa VA-planen ska göras hos Teknik i Väst AB på
KSSU den 14 mars. Arbetet med VA-planen beräknas ta ca 2 månader,
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samråd beräknas ta ca 2 månader och antagandet beräknas kunna göras 1-2
år efter att beslut om uppdrag tagits.
Plan- och fastighetssektionen uppskattar att en anslutning till kommunalt
VA kan komma att ske inom 5 år.
Motivering till beslut
Miljösektionen anser att det är bra med utökad slamtömning och ny luftning
av avloppsanläggningen. Dessa delar av åtgärdsplanen bör sättas i verket
omgående.
Miljösektionen anser att det kan inte är rimligt att kommunens egna enskilda
avloppsanläggningar inte uppfyller dagens krav på rening men att det kan
vara motiverat att vänta med större åtgärder tills dess att VA-planen tagits
fram och det framgår vilka åtgärder som kan bli aktuella. Detta förutsätter
dock att arbetet med att färdigställa VA-planen påbörjas snarast.
Miljösektionen ser inte att KSSU har beslutat om att göra en beställning av
arbetet hos Teknik i Väst AB av att färdigställa VA-planen, varken på
sammanträdet i mars eller april. Detta gör att det drar ut på tiden med ett
färdigställande och antagande av en VA-plan.
En inventering av enskilda avlopp planeras att påbörjas i juni 2019 med
hjälp av sökta LOVA-medel. Kommunstyrelsen tryckte på att kommunens
egna avloppsanläggningar ska uppfylla dagens krav då de beslutade om att
projektet med inventering av enskilda avlopp skulle genomföras.
Miljösektionen anser att det förbud mot att använda avloppsanordningen
som träder i kraft den 1 oktober 2020 kan upphävas. Detta då det enligt den
inkomna åtgärdsplanen är aktuellt med kommunalt VA inom 5 år.
Miljösektionen anser även att beslutet om att häva förbudet ska omprövas då
VA-planen är färdigställd, eller maximalt inom två år. Detta då VA-planen
kan komma fram till andra åtgärder för området än det som är framtaget i
åtgärdsplanen.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan för enskilt avlopp, Hammar 1:133, 2019-02-28
Wikons PM: Utredning avseende VA-anslutning av Haganäsets camping
samt Hammar, 2018-03-27

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
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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 godta punkt 1 i åtgärdsplanen som rör beställning
av jobbet att färdigställa VA-planen. Beställningen ska göras snarast.
Jävsnämnden beslutar att godta punkterna 2-3 i åtgärdsplanen gällande de
tillfälliga förbättringarna av avloppsanläggningen på fastigheten Hammar
1:133 (utökad slamtömning samt ny luftning). Åtgärderna ska genomföras
snarast.
Jävsnämnden beslutar att godta punkt 4 i åtgärdsplanen under förutsättning
att anslutning till kommunalt VA sker inom 5 år.
Jävsnämnden beslutar att belastningen på avloppsanläggningen fram till
dess att den är åtgärdad begränsas till det som den är dimensionerad för, det
vill säga 25 pe. 1 pe motsvarar i detta fall 3 förskole/fritidsplatser eller 3
personal. Detta gör att det inte får finnas fler än 75
personal/förskole-/fritidselever på plats på samma gång.
Jävsnämnden beslutar även att det beslut om förbud (JVN 2018-12) att
använda avloppsanläggningen som träder i kraft 1 oktober 2020 ska
upphävas. Ett nytt ställningstagande i frågan ska göras då VA-planen är
fastställd eller senast 2021-05-02.
___________

Beslutet expedieras med besvärshänvisning till

Plan- och fastighetssektionen
Bildningsutskottet
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