Information nr 4 från avloppsgruppen
Avloppsansökans hantering hos SMOHF
Skickade följande frågor till SMOHF för klarläggande, fick först ett svårbegripligt svar från
en av miljöinspektörerna. Svaret från deras chef Stefan Engblom är det som vi får förhålla
oss till eftersom de som fått avslag på sökt avloppssystemen har fått anstånd att komma in
med nytt.
Fråga från Avloppsgruppen.
Efter att pratat med ett antal medlemmar om utfallet av er inspektion på Fiversätraön har
det framkommit olika besked om vad som gäller beroende på vilken handläggare man
haft. Kan du göra några klarläggande beträffande Avloppsansökans hantering.
1. Om man får avslag på det avloppssystem man ansökt om går det då att försöka med
en annan lösning utan extra kostnad.
2. Om man får avslag och överklagar till Länsstyrelsen och även får avslag där. Avslutas
då ärendet med följden att en ny ansökan måste lämnas in och vad blir kostnaden då?
Avloppsgruppen Fiversätraön.
Svar från SMOHF.
1. Vi för alltid en dialog med sökanden. I den dialogen ska vi informera att vi kommer att
avslå ansökan med den lösning du sökt för. Ändrar du däremot avloppslösning i pågående
ärende så ingår det i avgiften (med undantag om ändringen av avloppslösning innebär en
väsentlig längre handläggningstid för oss). Har du fått ett beslut om avslag från oss så
behöver du ansöka om nytt avlopp och det blir då ett nytt ansökningsärende. Avslår vi en
ansökan genom ett beslut behöver sökanden ansöka om nytt avlopp och då debiterar vi
för ny ansökan eftersom vi behöver börja om vår handläggning.
2. Om du har fått ett beslut om avslag från oss som du överklagar till Länsstyrelsen och
Länsstyrelsen går på Smohf linje så har du möjlighet att överklaga till högre instans vilket
är Mark och miljödomstolen. Som sista instans kan du överklaga till miljööverdomstolen.
Är det så att domstolarna ger Smohf rätt så gäller det avslagsbeslut vi skickat i ärendet
och då behöver du ansöka om avlopp på nytt vilket vi debiterar handläggningsavgift för.
Med vänlig hälsning
Stefan Engblom
Avdelningschef, Hälsoskydd
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Skickade följande fråga till våra grannföreningar.
Hur går det med avloppsansökningarna i era föreningar? För vår del börjar det droppa in
avslag på Biobox, Willa etc. Genomgående får man två till tre månader på sig att komma
in med nytt förslag. Det verkar som handläggarna inte är så samordnade och ett stort mått
av godtycke kan förnimmas.
Fick följande kommentarer:
Ni har nog inte fått ngr officiella diarieförda avslag utan eg bara yttrande och begäran om
komplettering/nytt förslag.
Vi har fått liknande "förtäckta" avslag att de inte kan godkänna våra förslag, samma som
era. Senaste från smohf till oss är att det i dagsläget inte finns ngr godkända anläggningar
för bergiga tomter och liten vattenförbrukning. Nya tester på bl.a. Biobox 10 mfl kommer
troligen i höst.
Vi har samma svar och funderingar som ni andra!
en del hos oss gör som SMOHF vill och installerar tvåkammarbrunn och infiltration, eller
Franns stora box. Det gäller de som har mylla och inte berg på sin tomt!
vi andra väntar på nytt testresultat vad gäller Willa Matic med SMOHF:s goda minne och i
mitt fall deras förslag att avvakta.
Jag får uppfattningen att även de anställda inte riktigt vet hur de ska hanteradetta!
Dåligt ledarskap, eller något, jag vet inte!!!
Vi känner nog som Ornöboda – ingen har ännu fått avslag på papper på en befintlig
anläggning. SMOHF har sagt att man återkommer under hösten.
Det som har sökt tillstånd för Willa har blivit uppmanade att avvakta pågående tester och
får besked under hösten. Vårt råd till medlemmarna står fast – avvakta.
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