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§ 22

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 2018-09-27–2018-11-11
Delegationslista för plan-och byggsektionen 2018-09-27-- 2018-11-13

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
____ 
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§ 23 Dnr MN 2017-509  JVN 2018-13

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder för 
uppstädning av fastigheten Bete 1:295

Sammanfattning 
För ett par år sedan fick miljösektionen uppgifter om att det fanns en 
förfallen byggnad på fastigheten Bete 1:295. Byggnaden gick under 
benämningen ”Syfabriken”. Fastigheten tillhör Eda kommun. Vid besök på 
platsen kunde miljösektionen konstatera att byggnaden var förfallen. Den 
ligger alldeles invid den gamla järnvägsbanken som går genom Koppom. 
Denna används för promenader av ortsbefolkningen och det fanns därmed 
risk för personskada om någon gick in i byggnaden. Miljösektionen ansåg i 
detta skede att ärendet skulle hanteras i enlighet med Plan- och Bygglagen.

Kontakt togs med fastighetssektionen. Det visade sig att själva byggnaden 
arrenderades eller ägdes av en privatperson. Fastighetssektionen behövde 
därmed utreda ägarförhållandena innan åtgärder kunde vidtas. Efter 
utredningar och kontakt med den sagda ägaren övergick byggnaden till slut i 
kommunens ägo även den. 

Fastighetssektionen lejde sedan ut rivningen av byggnaden. Då byggnaden 
är klädd med asbestplattor upplyste Miljösektionen att sanering av asbest 
måste ske under kontrollerade förhållanden. Det företag som sanerar asbest 
ska vara certifierat för att göra detta.

I samband med rivningen hösten 2017 så rasade hela byggnaden och blev 
liggande i en hög. Fastighetssektionen uppgav då att de tänkte elda upp 
högen med blandat rivningsavfall. Miljösektionen fick då upplysa om att 
detta inte var förenligt med gällande lagstiftning och att om så skedde så 
skulle miljösektionen bli tvungen att åtalsanmäla fastighetsägaren, alltså 
kommunen. Efter detta har allt arbete med bortforsling av rivningsavfall på 
fastigheten avstannat. Högen med blandat rivningsavfall har nu legat på 
fastigheten i över ett år.

Utifrån besök på platsen anser Miljösektionen att området kan räknas som 
nedskräpat och risk för människors hälsa och miljön föreligger.

Utredning

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. 

Enligt miljöbalken 15 kap 26 § får inte någon skräpa ned på en plats som 
allmänheten har tillträde till eller insyn över. På denna fastighet finns inget 
som förhindrar allmänhetens insyn och nedskräpningen är således inte 
förenlig med miljöbalkens bestämmelser om nedskräpning. Miljösektionen 
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anser efter inspektion att fastigheten är nedskräpad och med stöd av 15 kap 
26 § miljöbalk bör den städas upp. 

Vidare följs inte de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. 
Enligt 2 kap 2 § ska den som bedriver eller avser bedriva en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs för verksamheten 
eller åtgärdens art för att skydda människors hälsa och miljön. 2 kap 3 § 
säger fortsatt att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsägaren har inte Miljösektionen veterligen vidtagit några åtgärder 
till att förebygga och minska riskerna från de åtgärder som vidtagits på 
fastigheten i samband med rivningen av byggnaden. Fastighetsägaren anses 
därför inte efterleva miljöbalkens 2 kap 3 § i att förebygga, hindra och 
motverka sådan verksamhet som kan utgöra en risk för människors hälsa 
eller miljön. Med anledning av detta anser miljösektionen att det är skäligt 
att fatta beslut om föreläggande om försiktighetsmått för att begränsa de 
risker för människors hälsa och miljön som i dagsläget anses finns på 
platsen. Bestämmelserna i 2 kap 2-3 § gäller i den utsträckning det anses 
rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 §. Miljösektionen anser i detta fall att 
föreläggande om uppstädning är rimligt då högen med blandat 
rivningsmaterial har legat orörd i över ett år.

Miljösektionen anser att uppstädning bör ske och att föreläggande om 
försiktighetsmått bör fattas. Miljösektionen anser även att kommunens egna 
verksamheter ska föregå med gott exempel och följa de lagar och regler som 
finns för sina verksamheter.

Beslutsunderlag
Miljösektionens tjänsteskrivelse 2018-11-08
E-post konversation samt dokument från fastighetssektionen
Bilaga med bilder 
Bilaga med karta 

Lagstiftning

2 kap 2 § Miljöbalken (1998:808) Allmänna hänsynsreglerna
2 kap 3 § Miljöbalken (1998:808) Allmänna hänsynsreglerna
15 kap 26 § Miljöbalken (1998:808) Nedskräpning
26 kap 9 § Miljöbalken (1998:808) Rätten att förelägga
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Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden förelägger fastighetsägaren Eda kommun (org.nr. 212000-
1769)  att vidta följande åtgärder:

1. Ta bort högen med blandat rivningsmaterial som härrör från 
byggnaden (Syfabriken) som stod på fastigheten Bete 1:295. 
Avfallet ska transporteras till för avfallsslaget behörig mottagare 
(t.ex. återvinningscentral) eller annan ur miljösynpunkt lämplig 
mottagare.

2. Dokumentation om var de olika fraktionerna av rivningsavfall har 
lämnats ska redovisas för miljösektionen. Av dokumentationen ska 
det framgå var avfallet lämnats (mottagare) samt vad och hur mycket 
som lämnats.

Åtgärd 1 ska vara genomförda senast 1 maj 2019.

Åtgärd 2 ska vara miljösektionen tillhanda senast 1 juni 2019

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) vilket ger 
tillsynsmyndigheten rätt att meddela de föreläggande som krävs för att lagen 
ska följas.
____

Beslutet expedieras till
Fastighetssektionen, Mattias Persson
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§ 24 Dnr MN 2018-534 

Beslut om förbud att släppa ut avlopps-vatten till 
befintliga anläggningar vid Gillevi idrottsanläggning i 
Koppom 

Ärendet utgår
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§ 25 Dnr MN 2018-533 JVN 2018-14

Beslut om föreläggande att inkomma med ansökan om 
tillstånd för avloppsanläggning

Sammanfattning 

Den 8 oktober gjordes en tillsyn av avloppsanläggningarna som 
försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom. Vid tillsynsbesöket 
kunde två avloppsanläggningar hittas. Den ena låg bredvid 
skyttepaviljongen och bestod av två seriekopplade slamavskiljare, 
en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Den anläggningen 
verkade inte vara mycket använd eller helt frånkopplad då den 
andra kammaren var helt torr.

Den andra avloppsanläggningen som hittades låg bakom 
fotbollsplanerna. Den försörjer idrottsanläggningen och det syntes 
att den var använd. Enligt en skiss som hittades i arkivet är denna 
troligen anlagd ca 1991 och är därmed närmare 30 år gammal. 
Anläggningen består av tre seriekopplade enkammarbrunnar följt 
av en fördelningsbrunn samt en infiltration. Det finns ett trasigt 
luftningsrör i slutet av infiltrationen. Enligt den skiss som hittades i 
arkivet ska slamavskiljarna vara 4,5 m3 vardera. Infiltrationen ska 
bestå av 4 spridningsledningar som vardera är 13 m långa.

Utredning

Avloppsanläggningarna är gamla och saknar tillstånd. Luftningen 
av infiltrationen är underdimensionerad utifrån dagens krav där det 
krävs luftning på varje spridningsledning. Avloppsanläggningen vid 
skyttepaviljongen har troligen ingen efterföljande rening, vilket gör 
att den inte uppfyller dagens krav på rening.

Att dimensionera en avloppsanläggning som ska försörja en 
idrottsanläggning kan vara svårt då anläggningen högst troligt 
kommer att bli ojämnt belastad. Miljösektionen anser att det bästa 
alternativet i det här fallet är att koppla idrottsanläggningens alla 
avlopp till det kommunala VA-nätet.

Motivering till beslut

Avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning är 
gamla, saknar tillstånd och uppfyller troligen inte dagens krav på 
rening. Den anläggning som ser ut att användas har dock en 
infiltration vilket gör att åtgärderna inte bedöms vara akuta utan en 
utredning som visar på bästa lösning kan göras. Anläggningarna är 
trots det olagliga då inget tillstånd finns för dem. Miljösektionen 
vill därför föreslå att förelägga fastighetsägaren att inkomma med 
en ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen.    

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Jävsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

9(12)
Sammanträdesdatum

2018-11-15

Beslutsunderlag

Miljösektionens tjänsteskrivelse 2018-11-08
Kontrollrapport från tillsynsbesök
Foton tagna vid tillsynsbesök 2018-10-08

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 snarast, dock senast 2 veckor efter att 
beslutet justerats komma in med en ansökan om tillstånd för de 
avloppsanläggningar som försörjer Gillevi idrottsanläggning i 
Koppom.

I ansökan ska det redovisas hur befintliga anläggningar fungerar, 
hur de är dimensionerade, om markförhållandena är lämpliga för 
infiltration samt övriga parametrar som normalt ingår i en ansökan. 
Då det kan ta lite tid att ta fram uppgifter och göra undersökningar 
kring en redan befintlig anläggning beslutar Jävsnämnden att 
redovisning från gjorda undersökningar kring befintliga 
avloppsanläggningar ska lämnas in senast 1 maj 2019.

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

Fastighetssektionen, Eda kommun
Mattias Persson
____
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§ 26 Dnr MN 2018-554 JVN 2018-15

Eda 2:1, Beteds sågområde-föreläggande om 
utredning av förorenad mark

Sammanfattning 

Beteds gamla sågområde ligger på fastigheten Eda 2:1 i  Koppom. 
Området är beläget söder om Koppom längs den gamla banvallen 
och gränsar till   Kölaälven. Fastigheten ägs av Eda kommun. 
På fastigheten har det funnits ett sågverk med träimpregnering. 
Beteds såg AB bedrev verksamheten från 1954-1996 då företaget 
gick i konkurs. Barkning, sågning, doppning och besprutning av 
virke har förekommit. Impregneringen har troligen skett med 
Bolidens BIS-salt. En produkt som bland   annat innehåller de 
toxiska ämnena arsenik, krom och zink. Även Santobrite som är 
pentaklorfenolbaserad har använts i processen.
I och med att det förekommit träimpregnering samt besprutning av 
virke på platsen misstänkte man att området kunde vara förorenat. 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes 2004.  
Borrningar för provtagning gjordes där doppningsanläggningen, 
besprutningsplatsen, och impregneringsplatsen legat. Utifrån 
undersökningsresultaten bedömdes föroreningsnivån i marken vara 
stor för dioxiner, måttlig för pentaklorfenol och liten för metaller. 
Inga grundvattenprover kunde tas men föroreningsnivån i 
grundvatten bedömdes vara måttlig-hög för klorfenoler och måttlig 
för metaller. 
Med stöd av markundersökningen klassades området enligt MIFO 
som riskklass 2, vilket innebär att det finns en stor risk att 
föroreningarna påverkar människors hälsa och miljön. 
Riskklassningen är gjord utifrån dagens markanvändning som är 
industrimark. Vid  ändrad markanvändning kan eventuellt en ny 
riskklassning behöva göras.
För vidare undersökningar i området kan statliga medel sökas via 
Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Information gällande Beteds sågområde
Länsstyrelsens MIFO-klassning av området
Bilaga med info gällande dioxin och pentaklorfenol 

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. 
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Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren Eda kommun, 
(org.nr. 212000-1769) att ytterligare utreda frågan om 
föroreningarna inom Beteds sågområde på fastigheten Eda 2:1.

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:

Kommunstyrelsen
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§ 27

Information

- Miljösektionen har gjort tillsyn över kommunens skolor och kan 
konstatera att det överlag ser bra ut beträffande städningen med något 
undantag.

Miljösektionen informerar om att ett förläggande ska utfärdas för 
Gärdeskolan om att åtgärda bristfällig städning.

Den avgående jävsnämnden uppmanar tillträdande jävsnämnd att som första 
åtgärd revidera nuvarande delegationsordning.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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