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§ 1

Information från verksamheten

Miljösektionen håller en kortare presentation av sin verksamhet. 

Räddningstjänsten håller en kortare presentation av sin verksamhet.

Plansektionen presenterar sig. 

____
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§ 2                                 Dnr MN 2018-533 JVN 2018-14 KS 2018-371

Avloppsanläggningar vid Gillevi idrottsplats

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. Något 
tillstånd för anläggningen kunde inte hittas.

En tillsynsrapport lämnades till fastighetssektionen den 7 
november.

Jävsnämnden beslutade den 15 november att förelägga 
fastighetsägaren, Eda kommun, att inkomma med ansökan om 
tillstånd för de anläggningar som försörjer Gillevi 
idrottsanläggning i Koppom. I ansökan skulle det redovisas hur 
befintliga anläggningar är dimensionerade, om markförhållandena 
är lämpliga för infiltration samt övriga parametrar som normalt 
ingår i en ansökan.

Den 5 december inkommer fastighetssektionen med uppgifter om 
att de hittat ett tillstånd för en avloppsanläggning vid Gillevi 
idrottsanläggning i Koppom. Tillståndet är daterat 1980-01-16 och 
hänvisar till fastigheten Skönnerud 1:55, idrottsanläggningen ligger 
på fastigheten Bete 1:172. Det står dock i tillståndet att det är för en 
omklädningsbyggnad.

Den 11 januari inkom en skrivelse från fastighetssektionen där de 
uppger att de ska genomföra en utredning under 2019 om vilken 
typ av avloppsanläggning som kommer att försörja Gillevi 
idrottsanläggning i Koppom i framtiden. Utredningen ska visa på 
om en ersättningsanläggning eller påkoppling på det kommunala 
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avloppsnätet ska göras.

Utredning

Avloppsanläggningarna är gamla, om det tillstånd som hittats i 
arkivet är för den befintliga anläggning som används så är den 
nästan 40 år gammal. 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, och uppfyller troligen inte dagens krav på rening. Det finns 
dock en efterföljande rening i form av en infiltration på den 
anläggning som användes. Miljösektionen bedömer därför att det är 
möjligt att invänta den utredning som fastighetssektionen har 
uppgett att de ska göra under 2019 av vad som ska ske med 
avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning. 
Utredningen bör även innehålla en åtgärdsplan där det framgår 
vilka åtgärder som är planerade och när de ska genomföras. 
Beslutet bör dock tidsbegränsas så att utredningen och 
åtgärdsplanen kommer Miljösektionen tillhanda senast sista 
oktober 2019 och kan redovisas på Jävsnämnden i november.

Beslutsunderlag
Miljösektionens tjänsteskrivelse 2019-01-25
Fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2018-12-11
Ansökan om inrättande av avloppsanordning 1980-01-16
Kontrollrapport från tillsynsbesök
Foton tagna vid tillsynsbesök 2018-10-08
Ritningar över anläggningen

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 
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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 en utredning med åtgärdsplan för de 
avloppsanläggningar som försörjer Gillevi idrottsanläggning i 
Koppom. Utredningen med åtgärdsplan ska lämnas till 
Miljösektionen senast 31 oktober 2019. 

Åtgärdsplanen ska godkännas av Jävsnämnden då den färdigställts. 

Jävsnämnden beslutar även att detta beslut ersätter tidigare beslut, 
fattat den 15 november 2018 (JVN 2018-14) om att inkomma med 
en ansökan om tillstånd för de avloppsanläggningar som försörjer 
Gillevi idrottsanläggning i Koppom.

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
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§ 3 Dnr KSSU 2019-18 JVN 2019-2

Anläggande av gång och cykelväg i anslutning till 
Tallmons naturreservat

Sammanfattning 
Ansökan avser dispens för gång och cykelväg-väg längs med Tallmons 
naturreservat. 
GC-vägen kommer att delvis ligga inne i reservatet med några meter.

Beslutsunderlag
Fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2019-01-16
Skötselplan för Tallmons naturreservatet
Karta som visar GC-vägen
Karta med delområden naturreservatet Tallmon 

Jävsnämndens beslut
Med stöd av 7 kap 7 § Miljöbalken erhåller Teknik i Väst AB dispens från 
pkt A 1 och A 2 samt C 4 i ”Föreskrifter för Tallmons naturreservat” för att 
anlägga och underhålla GC-väg på plats som redovisats i bilagd kartbilaga. 
____ 

Beslutet expedieras till 
Teknik i Väst AB
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§ 4 Dnr KSSU 2019-19 JVN 2019-1

Skolan 7, ansökan om ändring av tak, byte från 
betongpannor till takplåt

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för fasad ändring av tak. Från betongpannor till 
takplåt på fastigheten Skolan 7 i Åmotfors. Fastigheten omfattas av 
stadsplan 17-N-164. Fasadändring byte av tak från betongpannor till takplåt. 
Färgsättningen kommer att vara så lik som möjligt, och utseendet på plåten 
kommer att vara så lika som möjligt. På grund av mindre läckage av det 
befintliga taket kommer det gamla masonit undertaket att bytas ut mot ett 
råspont tak med underlagspapp och ny läcktning att göras.

Beslutsunderlag
Fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2019-01-28
Ansökan om fasadändring
Beskrivning av takmaterial
Situationsplan

Jävsnämndens beslut
Ansökan om bygglov för fasadändring av takbyte beviljas med stöd av 9 
kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och 
bygglagen kapitel 10 § 23. Tekniskt samråd och en certifierad 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Upplysningar
Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits 
beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och 
inrikes tidningar, att överklaga.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklaga inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit 
laga kraft kan inte längre överklagas.  

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.
____ 
Avgift: 3645 kr
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Beslutet expedieras till 
Eda kommun, fastighetssektionen
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§ 5

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 2018-11-11--2019-01-14
Delegationslista för plan-och byggsektionen 2018-11-14--2019-01-31

Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
____
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§ 6

Information

- Lena Högfeldt informerar om utbildningsdag med Axel Danielsson 18 
februari. 
____
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