
Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se

www.knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013

Johan Glad 2021-11-24 Diarienummer

knivsta@knivsta.se MI.2021.550

Kontaktcenter: 018-347000

Avag Gevorgyan

STENHAGSVÄGEN 253 LGH 1101

752 66 UPPSALA

BESLUT

Tillstånd till att anlägga ett reningsverk med efterkommande rening på
fastigheten HAMMARTORP 4:6 i Knivsta kommun.

Detta beslut ersätter beslut om tillstånd att anlägga ett reningsverk med efterkommande rening på
fastigheten Hammartorp 4:6, daterat 2021-11-15.

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge tillstånd till Avag Gevorgyan personnummer
6809231910 , att på fastigheten HAMMARTORP 4:6 i Knivsta kommun

– Inrätta ett avloppsreningsverk av varumärke Biovac Environmental Technology AS, modell
Biovac FD 5-50 pe, för att ta hand om bad-, disk-, tvätt och WC-vatten från 1 hushåll, 5 pe.

– Inrätta en efterkommande rening i form av infiltration om minst 12 kvadratmeter
spridningsyta, för att ta hand om avloppsvatten från bad-, disk-, tvätt och WC.

Följande villkor ska vara uppfyllda:

1. Anläggningen ska placeras och utföras enligt inlämnade handlingar och övrig information
som har lämnats i ärendet, samt enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små
avloppsanordningar, HVMFS 2016:17.

2. Anläggningen ska uppfylla de krav som ställs beträffande hälso- och miljöskydd för enskild
anordning till en normal skyddsnivå.
Avloppsanläggningen ska klara följande reduktionskrav:

- Syreförbrukande ämnen (BOD7) ska reduceras med minst 90 %
- Fosfor (Tot-P) ska reduceras med minst 70 %

3. Tillståndet samt tillhörande handlingar ska vara kända i sin helhet av entreprenören och övriga
som arbetar med utförande och underhåll.

4. Skyddsavståndet mellan reningsverket, efterkommande rening samt utsläppspunkt och
närmsta vattentäkt ska vara minst 20 meter.
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5. Provtagningsmöjlighet ska finnas för utgående vatten i en utloppsbrunn/provtagningsbrunn
efter reningsverket.

6. Spridningsledningarna i infiltrationen ska vara placerade minst en meter över den högsta
grundvattennivån.

7. Anläggningen ska anläggas, drivas och underhållas i enlighet med leverantörens anvisningar.

8. Anläggningen ska vara försedd med optiskt och akustiskt larm som varnar för driftstörning.

9. Det ska finnas ett serviceavtal under hela minireningsverkens livslängd. Avtalet ska omfatta
driften av verken och en årlig kontroll av sakkunnig.

10. Protokoll från årlig service, underhåll samt funktionskontroll ska förvaras på fastigheten och
ska kunna visas upp för Bygg- och miljönämnden.

11. Avloppsvatten får inte ledas till anläggningen innan hela anläggningen är färdig och intyget
om att anläggningen är färdig har inkommit till Bygg- och miljönämnden.

12. Anläggningen får inte belastas med dag- eller dräneringsvatten.

13. Anläggningsarbetets samtliga steg ska dokumenteras med fotografier.

14. En kortfattad och tydlig instruktion för hur reningsverket ska tömmas på slam ska finnas
tillgänglig vid slamtömning.

15. Arbetet med installation och anläggning ska fotodokumenteras och dokumentationen
ska tillsammans med blanketten ”Intyg om färdig anläggning med fotodokumentation”
skickas in till Bygg- och miljönämnden snarast efter slutfört arbete.

16. Vid ägarbyte ska detta tillstånd och alla handlingar rörande verkets underhåll lämnas till den
nya ägaren.

OBS! Tillståndet förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år
och om anläggningen inte färdigställts inom fem år. Tillståndet kan vid behov omprövas.
Tillståndet gäller fram till dess att anslutningspunkt till kommunala ledningar anvisas.

Väsentliga ändringar av anordningen eller av belastningen på anordningen ska anmälas till
Bygg- och miljönämnden.

Lagstöd för beslutet
 9 kap. 7 § miljöbalken

 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 16 kap. § 2 miljöbalken

 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken
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 26 kap. 19 § miljöbalken

Avloppsvatten ska, enligt 9 kap i miljöbalken, tas omhand på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd krävs tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning
med ansluten vattentoalett.

Enligt 16 kap i miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med
villkor.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller ska vidta en åtgärd ska enligt 2 kap.
miljöbalken skaffa sig den kunskap och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att motverka
att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka att skador eller olägenheter för människans hälsa eller miljön
uppkommer.

Avgift

Avgiften för ärendet är 2 888 kr och motsvarar 2 timmars handläggningstid, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden fick den 2021-09-04 in en ansökan om att inrätta en avloppsanordning
med ansluten vattentoalett på fastigheten Hammartorp 4:6. Ansökan avser reningsverket Biovac
Environmental Technology AS, modell Biovac FD 5-50 pe. Det i reningsverket renade avloppsvattnet
avses att efterbehandlas i en infiltration, 12 kvadratmeter stor. Avloppsanläggningen ska rena
avloppsvatten från en permanentbostad för 5 personer. Begäran om komplettering skickades
2021-10-05 och information samt komplettering inkom den 2021-10-18. Platsbesök gjordes på
fastigheten av undertecknad miljöinspektör den 2021-10-26. Ytterligare kompletteringar inkom
den 2021-10-29.

Tidigare beslut om tillstånd utfärdades 2021-11-15 för en anläggning av varumärke Premier
Aqua Tech, modell Solido Smart +P EBL-26. Sökande bytte till nytt reningsverk efter tillståndet
utfärdades. Detta tillstånd ersätter därmed beslutet daterat 2021-11-15.

Biovac Environmental Technology AS, modell Biovac FD 5-50 pe är dimensionerat för att rena
avloppsvatten från ett hushåll (max fem personer) och uppfyller kraven för normal skyddsnivå
med avseende på miljö- och hälsoskydd.

Fastighetens dricksvattenbrunn ligger ca 40 m norr om den planerade avloppsanläggningen och
högre i terräng. Brunnen på grannfastigheten Hammartorp 4:7 ligger ca 35 m väster om den
planerade avloppsanläggningen. Brunnen på grannfastigheten Bergtorp 1:5 ligger ca 40 m norr
om den planerade avloppsanläggningen. Inga andra dricksvattenbrunnar finns inom 50 m från
den planerade avloppsanläggningen.

Inga synpunkter har kommit in i samband med grannhöran. Kontroll i SGUs jordartskarta samt
av skyddsnivåer och grundvattenförhållanden, är utfört av undertecknad miljöinspektör.

Motivering

Den planerade avloppsanläggningens placering i förhållande till dricksvattenbrunnarna i området
bedöms vara sådan att risken för att avloppsanläggningen ska orsaka olägenhet för människors
hälsa genom förorening av dricksvatten är liten.
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Bygg- och miljönämnden bedömer att normal skyddsnivå gällande miljö- och hälsoskydd enligt
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS
2016:17, bör gälla, eftersom skyddsvärda områden ligger mer än 500 meter från utsläppspunkt
för avloppsvatten.

Biovac Environmental Technology AS, modell Biovac FD 5-50 pe har i testning visat sig uppfylla
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råds reduktionskrav för normal skyddsnivå med
avseende på miljö- och hälsoskydd. Genom att leda det i reningsverket renade vattnet till en
infiltration är risken liten för att människor eller djur ska komma i direktkontakt med det renade
avloppsvattnet. Infiltrationen utgör även en säkerhetsbarriär vid eventuella driftsfel.

För att reningsverket ska fungera optimalt krävs löpande kontroller, service och underhåll. Det är
därför viktigt att tillverkarens anvisningar för kontroll och service följs noggrant och att det finns
möjlighet för slamtömningsfordon att komma fram och slamtömma reningsverket. För att
slamtömningen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt och utan att äventyra verkets funktion
är det viktigt att slamtömmaren ges tydlig information om hur tömningen ska genomföras.
Observera att för det valda reningsverket finns speciella instruktioner om hur reningsverket ska
slamtömmas. Reaktordelen av verket ska ej slamtömmas.

För Bygg- och miljönämnden

Johan Glad
Miljöinspektör

Beslutet är en värdehandling som ska sparas. Den ska följa med vid en eventuell försäljning av
fastigheten.

Kopia till:

Miljöenhetens diarie

Sökande: Avag Gevorgyan (avaggevorgyan68@gmail.com)

Entreprenören: Östuna Schakt (ostunaschakt@outlook.com

Avfallsenheten: avfallsenheten@knivsta.se

Information från Bygg- och miljönämnden

Slamtömning
När anläggningen är klar kontakta Avfall och återvinning via Kontaktcenter 018-34 70 00 eller
med e-post till avfallsenheten@knivsta.se för att registrera fastigheten för slamtömning.
Observera att instruktion för slamtömning av reningsverket bör finnas lätt tillgänglig för
slamtömningspersonalen.

Om slangdragning blir längre än 10 meter vid slamtömning kan fastighetsägaren tvingas ordna
med extra slang till vilken slangen från slambilen kan kopplas.
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Miljöhänsyn
 Använd fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel så fosforbelastningen på anläggningen samt

på sjöar, vattendrag minskar.

 Miljö- och hälsofarliga ämnen som kan störa reningsprocessen får inte tömmas i
avloppet. Till miljöfarlig ämnen räknas t.ex. lacknafta, färgrester och soda.

 Installera snålspolande armaturer för att minska användningen av vatten.

Bilagor:

1. Hur man överklagar

2. Intyg om färdig anläggning med fotodokumentation.

3. Instruktioner för fotodokumentation av avloppsanläggning
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(bilaga 1)

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med Bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet.
Ditt överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Var skickas eller lämnas överklagandet?
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden.
E-postadress: knivsta@knivsta.se
Postadress: Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
Besöksadress: Centralvägen 18

Tid för överklagande
Nämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni anses tagit del av
beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna överklagandet
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress samt telefonnummer dagtid. Om du anlitar
ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan du
vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på telefonnummer 018 – 34 70 00.
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(bilaga 2)

Intyg om färdig avloppsanläggning

Härmed meddelas att avloppsanläggningen på fastigheten HAMMARTORP 4:6 i Knivsta
kommun har utförts enligt villkoren i tillståndet och är färdig att tas i bruk.

Tillståndets diarienummer: MI.2021.550]

________________________________________

Datum när anläggningen färdigställdes

________________________________________

Utförarens/entreprenörens underskrift

________________________________________

Namnförtydligande

________________________________________

Datum och ort

Skickas tillsammans med fotodokumentation till: knivsta@knivsta.se

Knivsta kommun

Miljöenheten

741 75 Knivsta
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(bilaga 3)

Instruktioner för fotodokumentation av
avloppsanläggning

Anläggningsarbetets samtliga steg ska dokumenteras med fotografier.

I fotodokumentationen ska följande ingå:

 Översiktsbilder som identifierar avloppsanläggningen på rätt fastighet, t.ex. där

bostadshuset syns. Det ska framgå var avloppsanläggningen är anlagd på fastigheten.

 Bilder på minireningsverket där fabrikatet framgår.

 Bilder från efterpoleringen i form av schaktbotten, spridningsledningar i makadambädd,

biomoduler, gruslager och sluttäckning.

Skickas tillsammans med intyg till: knivsta@knivsta.se

Knivsta kommun

Miljöenheten

741 75 Knivsta
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