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HUSVAGNENS AVLOPPSVATTENHANTERING
1
KLAGOMÅL
I ett skriftligt klagomål 11.12.2001 till justitieombudsmannen kritiserar Ni
byggnadstillsynsmyndigheterna i A kommun för att de inte vidtagit åtgärder för att
flytta bort en olovlig husvagn som står på lägenheten --- . Ni kritiserar också
myndigheterna för att de inte besvarat Era förfrågningar i ärendet.
Ni har senare inkommit med två tilläggskrivelser. I dem frågar Ni hur husvagnens
avloppsvatten- och avfallshantering är ordnad. Dessutom frågar Ni hur det är
möjligt att elbolaget planerar fast elinstallation för husvagnen.
--3
AVGÖRANDE
3.1
Ärenden som inte hör till justitieombudsmannens behörighet
Ni kritiserar det att elbolaget planerar fast elinstallation för husvagnen. Ett privat
elbolag sköter emellertid inte sådant offentligt uppdrag som avses i grundlagens
109 §. Justitieombudsmannen är sålunda inte behörig att övervaka dess
verksamhet.
3.2
Tillstånd till placering av husvagn
--Av handlingarna framgår att den husvagn som avses i klagomålet bebos
stadigvarande. För husvagnen hade beviljats åtgärdstillstånd som enligt
utredningen löpt ut redan 31.12.1998. Byggnadsnämnden hade försummat sin
tillsynsskyldighet då den ingrep i den olovliga parkeringen av husvagnen först efter
att Ni 26.10.2000 skriftligen underrättat nämnden om saken. Ni hade emellertid
redan tidigare i flera repriser muntligen underrättat byggnadstillsynsmyndigheterna
om husvagnen.
Byggnadsnämnden uppmanade 28.11.2000 vederbörande att inom 30 dagar
anhålla om åtgärdstillstånd eller avlägsna husvagnen. Byggnadsnämnden beviljade
20.1.2001 ett nytt åtgärdstillstånd till 30.1.2004. Grannarna har hörts med
anledning av ansökan och inte haft någonting att anmärka.

3.3
Besvarande av förfrågningar
Ni bad bl.a. 12.4 och 31.5.2001 skriftligen byggnadsnämnden avlägsna husvagnen,
men fick inget svar på skrivelserna. Enligt grundlagens 21 § har emellertid var och
en rätt att på behörigt sätt få sin sak behandlad av en behörig myndighet. Också
god förvaltningssed förutsätter att sakliga förfrågningar och skrivelser besvaras.
Byggnadsnämnden handlade felaktigt då den inte besvarade Era skrivelser.
Byggnadsnämnden borde ha meddelat Er att ett nytt åtgärdstillstånd beviljats för
husvagnen.
3.4
Avloppsvatten- och avfallshanteringen
Såsom framgår ovan beviljades 20.1.2001 åtgärdstillstånd för placeringen av
husvagnen.
Enligt markanvändnings- och bygglagens 138 § skall, när ett ärende som gäller
åtgärdstillstånd avgörs, det som bestäms om förutsättningarna för bygglov iakttas
endast i den mån det är nödvändigt för att bedöma åtgärdernas konsekvenser för
markanvändningen och miljön.
Till ansökan om åtgärdstillstånd hade inte fogats utredning om hur husvagnens
avloppsvatten kunde skötas på ett tillfredsställande sätt och utan olägenheter för
miljön (markanvändnings - och bygglagens 135 § 1 mom. 5 punkten). Enligt
miljösekreterare B:s utredning produceras inget avloppsvatten på husvagnsplatsen.
Det är emellertid ytterst osannolikt att det inte uppkommer åtminstone små
mängder avloppsvatten i husvagnen.
Frågan om husvagnsinnehavares skyldighet att ansluta sig till ordnad
avfallstransport har veterligen inte behandlats i rättspraxis. Eftersom det är fråga
om en husvagn som står på stället och som bebos stadigvarande, produceras
ofrånkomligen sådant bosättningsrelaterat avfall som avses i avfallslagens 10 §.
Enligt min uppfattning är i ett fall som detta den som innehar (bebor) husvagnen en
sådan avfallsinnehavare som avses i avfallslagens 3 § och som enligt lagens 11 §
1 mom. är skyldig att ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området, om
inte kommunen enligt lagens 11 § 2 mom. har beviljat honom befrielse.
I --- (kommunen) sköter samkommunen C avfallstransporten, som varje
avfallsinnehavare är skyldig att ansluta sig till. Enligt samkommunens utredning har
husvagnsinnehavaren inte anslutit sig till den kommunalt ordnade
avfallstransporten. Veterligen har han inte heller befriats från skyldigheten att
ansluta sig till den ordnade avfallstransporten.
I fråga om övervakningen av anslutningsskyldigheten kan det emellertid ha
förekommit ovisshet om huruvida denna skyldighet gäller också husvagnar.
4
SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER

Jag uppmärksammar --- (kommunens) nuvarande nämnd för teknik och miljö på
vikten av att tillämpa markanvändnings- och bygglagen samt avfallslagen också på
husvagnar samt på vikten av att besvara skrivelser och förfrågnin gar.
Åtgärdstillståndet för husvagnen gäller till 30.1.2004. Om ett nytt åtgärdstillstånd för
stationär placering av husvagnen söks skall lovsektionen i samband med
behandlingen av tillståndsärendet också utreda hur husvagnsinnehavaren tänker
ordna avloppsvattenhanteringen.
Jag meddelar nämnden för teknik och miljö samt lovsektionen min uppfattning
genom att sända dem kopior av mitt svar. Svaret sänder jag för kännedom också
till A:s kommunstyrelse och till samkommunen C.
Bilagorna till Er skrivelse återsänds härmed.

