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Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om att på egen hand tömma avloppsbrunnen till gödseltank
Dnr Ecos: 2014-611
Fastighet: Kråkeryd 3:9

Sammanfattning
Sven-Allan Johansson kom in till samhällsbyggnadskontoret den 16 december med en ansökan om
att på egen hand få tömma avloppsbrunnen på fastighet Kråkeryd 3:9. Tanken är att slammet ska
blandas ut i gårdens gödseltank för att sedan användas som jordförbättringsmaterial på åkrarna.
En ny dom från Mark- och miljööverdomstolen (M8404-14) slår fast att det inte är förenligt med
kraven som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken att avleda orenat toalettavloppsvatten till gödselbrunn, trots
att det endast är frågan om avledande från en personaltoalett som används sparsamt. Beslutet
motiverades med att WC-avloppsvatten kan innehålla ett stort antal sjukdomsframkallande
mikroorganismer och behöver hygieniseras under minst ett års tid för att sedan kunna spridas på
mark.
Bygg- och miljöenheten föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Miljöbalken1 kap. § 1, 2 kap. § 1-3, 9 kap. § 7
Kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket
Hylte kommuns renhållningsordning (§ 99/12)
Mark- och miljööverdomstolen, M 8408-14
Ärendebeskrivning 2015-01-08 /Veronica Andersson

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (§ 47) och med hänvisning till miljöbalken (1998:808) 1 kap. 1 § och 2 kap. 1-3 §§,
Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) samt Bygg- och miljöenhetens bedömning ovan, att
avslå ansökan om att på egen hand få omhänderta och behandla orenat avloppsvatten på fastighet
Kråkeryd 3:9.

Lagstöd
Miljöbalken1 kap. § 1, 2 kap. § 1-3, 9 kap. § 7
Kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Stefan Andersson
Bygg- och miljöchef

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Postgiro 10 53 60-2

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk.
Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som
ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre
veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden
sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar
beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid
samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Beslutet skickas till:
Sökande: Sven-Allan Johansson, Sotaryd 104, 31492 LÅNGARYD (rek+mb)

