Arvidsjaurs kommun

DELEGATIONSBESLUT

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Datum

Regnr.

Ärendegrupp

2017-12-11

2017-881-2 § 823

Delg 18:1

Handläggare

Madelene Andersson

VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
CAMPINGEN
FRITIDSENHETEN
Att: Katarina Landstedt
Direktval

0960-165 30

Föreläggande om att inkomma med åtgärdsplan för avloppsanläggning på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1
Ärendebeskrivning
Vid miljö- och byggenhetens inspektion på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1 den
2017-11-22 konstaterades att avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som
ställs i miljöbalken.
Vid inspektionen framkom att anläggningen som får från campingens servicehus består av en trekammarbrunn i betong. Vid inspektionstillfället kunde man
inte se någon efterföljande rening och ingen fördelningsbrunn kunde hittas.
I trekammarbrunnen kunde man se att en större mängd slam finns i sista
kammaren (se bifogade bilder), detta tyder på att den har varit överbelastad
vid något tillfälle och reningen fungerar inte.
Miljökontorets bedömning
Miljö- och byggenheten bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten
ARVIDSJAUR 1:1 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten ha genomgått längre gående rening än slamavskiljning innan utsläpp.
Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. De kan förorena vattentäkter och ge upphov till dålig lukt. Utsläppen kan
också påverka badvatten, fiske och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.
I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande
reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i
Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling
av avloppsvatten från enskilda avlopp.
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt
koppling till avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:
• Grundvatten av god kvalitet
• Levande sjöar och vattendrag
• Ingen övergödning
• God bebyggd miljö
Miljöenheten bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att
förelägga verksameheten att inkomma med en åtgärdsplan på hur avloppet
ska åtgärdas. Åtgärdsplanen ska vara miljöenheten tillhanda senast 2018-0112

Postadress

Telefon

Telefax

Postgiro

933 81 ARVIDSJAUR

0960-155 00, växel

0960-129 40

600 68-4

Lagstiftning
Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras (9
kap 7 § Miljöbalken).
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för avloppsanläggningen. Detta
innebär att ansvarig ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap 3 § Miljöbalken).
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § Miljöbalken).
Beslut
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar om att förelägga Fritidsenheten i Arvidsjaurs kommun att inkomma med en åtgärdsplan för anläggningen
på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1. Åtgärdsplanen ska vara miljöenheten tillhanda senast 2018-01-12
Beslut om föreläggande meddelas med stöd av 2 kap 3 §, 9 kap 7 § och 26
kap 9 och 21 §§ Miljöbalken och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Upplysningar
En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggenheten i god tid innan några åtgärder vidtas.

För Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Madelene Andersson
Miljöinspektör

Bilaga
Foton tagna vid inspektion 2017-11-22

Bilaga- Foton tagna vid inspektion 2017-11-22

Arvidsjaurs kommun
Miljö-och byggenheten
Datum

Regnr.

2017-12-13

2017-881-4

Handläggare

Madelene Andersson

VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
CAMPINGEN
Direktval

0960-165 30

Bekräftelse på inlämnad åtgärdsplan, VITTJÅKK
AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN - ARVIDSJAUR 1:1
Miljö- och byggenheten har 2017-12-13 mottagit en åtgärdsplan för
avloppsanläggningarna, VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING RESTAURANG
samt VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN.
I åtgärdsplanen anges att campingen ska säljas och den nuvarande
verksamhetsutövaren säljer verksamheten i befintligt skick.
Miljöenheten anser att åtgärdsplanen är skälig och kommer följa upp
ägarbilden under hösten 2018.

För Miljö- och byggenheten

Madelene Andersson
Miljöinspektör

Postadress

Telefon

Telefax

Postgiro

933 81 ARVIDSJAUR

0960-155 00, växel

0960-129 40

600 68-4

Arvidsjaurs kommun

DELEGATIONSBESLUT

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Datum

Regnr.

Ärendegrupp

2017-12-12

2017-882-2 § 825

Delg 18:1

Handläggare

Madelene Andersson

VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
RESTAURANG
FRITIDSENHETEN
Att: Katarina Landstedt
Direktval

0960-165 30

Föreläggande om att inkomma med åtgärdsplan för avloppsanläggning på fastigheten SVÄRDLANDET 1:8
Ärendebeskrivning
Vid miljö- och byggenhetens inspektion på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1 den
2017-11-22 konstaterades att avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som
ställs i miljöbalken.
Vid inspektionen framkom att anläggningen som går från restaurangen består
av en trekammarbrunn i betong. Vid inspektionstillfället kunde man inte se någon efterföljande rening och ingen fördelningsbrunn kunde hittas.
I trekammarbrunnen kunde man se att en större mängd slam finns i sista
kammaren (se bifogade bilder), detta tyder på att den har varit överbelastad
vid något tillfälle och att reningen inte fungerar.
Miljökontorets bedömning
Miljö- och byggenheten bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten
SVÄRDLANDET 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten ha genomgått längre gående rening än slamavskiljning innan utsläpp.
Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. De kan förorena vattentäkter och ge upphov till dålig lukt. Utsläppen kan
också påverka badvatten, fiske och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.
I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande
reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i
Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling
av avloppsvatten från enskilda avlopp.
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt
koppling till avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:
• Grundvatten av god kvalitet
• Levande sjöar och vattendrag
• Ingen övergödning

• God bebyggd miljö
Miljöenheten bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att
förelägga verksameheten att inkomma med en åtgärdsplan på hur avloppet
ska åtgärdas. Åtgärdsplanen ska vara miljöenheten tillhanda senast 2018-0112

Postadress

Telefon

Telefax

Postgiro

933 81 ARVIDSJAUR

0960-155 00, växel

0960-129 40

600 68-4

Lagstiftning
Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras (9
kap 7 § Miljöbalken).
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för avloppsanläggningen. Detta
innebär att ansvarig ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap 3 § Miljöbalken).
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § Miljöbalken).
Beslut
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om att förelägga
ARVIDSJAURS KOMMUN, fritidsenheten, att inkomma med en åtgärdsplan
för anläggningen på fastigheten SVÄRDLANDET 1:8. Åtgärdsplanen ska vara
miljöenheten tillhanda senast 2018-01-12
Beslut om föreläggande meddelas med stöd av 2 kap 3 §, 9 kap 7 § och 26
kap 9 och 21 §§ Miljöbalken och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Upplysningar
En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggenheten i god tid innan några åtgärder vidtas.
För Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Madelene Andersson
Miljöinspektör

Bilaga
Bilder tagna vid inspektion 2017-11-22

Bilaga- Bilder tagna vid inspektion 2017-11-22

Arvidsjaurs kommun
Miljö-och byggenheten
Datum

Regnr.

2017-12-13

2017-882-4

Handläggare

Madelene Andersson

VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
RESTAURANG
Direktval

0960-165 30

Bekräftelse på inlämnad åtgärdsplan, VITTJÅKK
AVLOPPSANLÄGGNING RESTAURANG - SVÄRDLANDET 1:8
Miljö- och byggenheten har 2017-12-13 mottagit en åtgärdsplan för
avloppsanläggningarna, VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING RESTAURANG
samt VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN.
I åtgärdsplanen anges att campingen ska säljas och den nuvarande
verksamhetsutövaren säljer verksamheten i befintligt skick.
Miljöenheten anser att åtgärdsplanen är skälig och kommer följa upp
ägarbilden under hösten 2018.

För Miljö- och byggenheten

Madelene Andersson
Miljöinspektör

Postadress

Telefon

Telefax

Postgiro

933 81 ARVIDSJAUR

0960-155 00, växel

0960-129 40

600 68-4

