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Vara    2019-06-25 

Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun, angående enskilda 
avlopp 
Bakgrund till motionen 
I Vara kommuns nya styrdokument är en av framgångsfaktorerna ”dialog” med medborgare i 
kommunen, som ska skapa förutsättningarna för tillit till det demokratiska systemet. En god 
dialog mellan kommunföreträdare och invånare är nyckeln till framgång. 

Vi HVKB anser att Miljö- och byggnadsnämnden och -förvaltningen kan förbättra sig i det här 
avseendet. 

Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat som mål för kommunen, 
att 300 enskilda avlopp ska åtgärdas per år. Detta mål är gott, men bör inte tas som 
argument för att bedriva tillsyn gentemot fastighetsägare på ett aggressivt sätt. 

Bland annat har det beslutats om en förkortad genomförandetid för åtgärdande av enskilda 
avlopp, efter att dessa har fått beslut om nytt tillstånd, som får en viss tid på sig för 
genomförande. Att besluta om en förkortad genomförandetid innebär ett negativt 
ingripande mot fastighetsägare som inte är tillåtet enligt kommunallagen, då det medför en 
negativ retroaktiv effekt för kommunens medborgare.  

Vi i HVKB anser inte att risken för olägenheter kan vara så stor hos fastighetsägare som 
självmant begärt och fått beviljat att åtgärda sitt enskilda avlopp – avloppet har då sett 
likadant ut i många år. Kommunen bör i vilket fall vänta in de två år som genomförandetiden 
medger innan kommunen ställer nya krav. Arbetssättet försämrar tilliten mellan medborgare 
och kommunen som myndighet.  

Det har även använts hot om viten i många fall (1452 stycken enligt uppgifter nedan). Viten 
ska inte användas slentrianmässigt, utan endast vid stor risk för olägenhet på människors 
hälsa och miljö (se bilaga 1). Havs- och vattenmyndigheten skriver: ”Vite bör användas först 
när det står klart att det behövs denna påtryckning för att få adressaten att göra det som 
anges i föreläggandet. Om det kan anses motiverat med ett vite måste avgöras från fall till 
fall och det är inte lämpligt att man slentrianmässigt kopplar på ett vite på en viss typ av 
förelägganden.” 

HVKB har kännedom om flera fall där fastighetsägare har lämnat in analysrapporter på 
utgående avloppsvatten till Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun, som anger att 
deras avloppsanläggningar klarar gällande krav på avloppsrening med god marginal. Dessa 
provsvar blir dock inte godkända av miljö- och byggnadsförvaltningen, och därmed kan inte 
avloppsanläggningarna godkännas. Det är en bristande dialog i dessa fall med.  

Vid avvägning mellan ekonomi och miljönytta, så anser vi att åtgärder som kostar mycket 
pengar också ska ha en stor miljöförbättrande effekt - och omvänt (rimlighetsavvägning 
enligt miljöbalken 2 kap. 7§. Nyttan av skyddsåtgärder ska avvägas mot kostnaderna för 
sådana åtgärder). 
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Bakgrundsuppgifter från Miljö- och byggnadsförvaltningan 
Frågor från HVKB 
 

Svar från Miljö- och byggnadsförvaltningan 

Hur många enskilda avlopp har vi i Vara 
kommun? 

Ca 3 200 stycken 
 

Hur många av dessa är inte godkända enligt 
dagens lagstiftning? 

Ca 1 000 (uppskattning) 
 

I hur många ärenden har Vara kommun lagt 
förslag på vite för att åtgärda enskilda 
avlopp de sista 5 åren? 

Antal kommuniceringar år 2015-2019:  
1 452 stycken. 
 
Vi har de senaste åren tagit lite större 
områden, ca 400 kommuniceringar per år. 

Vet ni om Vara kommun skiljer sig i 
arbetssätt vad gäller vitesföreläggande från 
andra kommuner (fler/färre ärenden som 
går till vite)? 

Detta har vi tyvärr inte koll på. 

Hur många fall finns det där kommunen 
först har beviljat tillstånd för ett enskilt 
avlopp och senare har kommit med ett nytt 
beslut som innebär kortare 
genomförandetid? 

Max 10 % inom ett område. 
 

Vad är skälet till att fatta ett sådant beslut 
som innebär en kortare genomförandetid? 

Anledningen till att vi fattar beslut om vite 
även där fastighetsägaren har sökt tillstånd 
är att säkerställa att anläggningen blir gjord. 
Tidigare gjorde vi inte detta och upptäckte 
då att många sökte tillstånd men aldrig 
gjorde någon avloppsanläggning. 
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Förslag till beslut 
Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att miljö- och 
byggnadsnämnden och -förvaltningen ändrar sitt arbetssätt gentemot fastighetsägare inom 
kommunen, på följande sätt: 

- Inga förslag till beslut om vite riktas till fastighetsägaren som har fått beviljat tillstånd 
att åtgärda sina enskilda avlopp, och där åtgärdstiden för genomförandet inte har 
löpt ut. 

- Viten slutar att användas slentrianmässigt vid tillsyn av enskilda avlopp 
- I fall där prover har tagits på enskilda avlopp så läggs inga förslag till beslut om vite 

utan att miljö- och byggnadsförvaltningen först har kommit överens med 
fastighetsägaren om en godtagbar provtagningspunkt för utgående avloppsvatten 
och fastighetsägaren får en chans att göra ett nytt prov för att visa att 
avloppsanläggningen håller en god funktion. 

 
 
För Hela Vara kommuns Bästa 
 
 
 
 
 
Mattias Andersson   Susanne Lundgren 
 
 
 
 
 
 
Hans Lundmark    Carl Hellqvist 
 
 

 

 

Bilaga 1. Havs- och vattenmyndighetens vägledning om Små enskilda avlopp.  
Bilaga 2. E-post från kommuninvånare vars prover på utgående avloppsvatten har 
underkänts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Bilaga 3. Ändrat arbetssätt hos Sollefteå kommun. 
Bilaga 4. Artikel från SKLT 2014-03-28, då Vara kommun började tillämpa viten som 
arbetssätt. 
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Bilaga 1. Havs- och vattenmyndighetens vägledning om Små enskilda avlopp  
När kan man förena ett föreläggande med vite? 
Det framgår av 26 kap. 14 § miljöbalken att ett föreläggande får förenas med vite. 
Vite bör användas först när det står klart att det behövs denna påtryckning för att få 
adressaten att göra det som anges i föreläggandet. Om det kan anses motiverat 
med ett vite måste avgöras från fall till fall och det är inte lämpligt att man 
slentrianmässigt kopplar på ett vite på en viss typ av förelägganden. 
 
Det är främst förhållanden kring adressaten som är av betydelse vid bedömning av 
om vite ska användas. Skäl för att använda vite kan t.ex. vara att adressaten inte 
efterföljt tidigare förelägganden eller beslut rörande en viss anläggning eller i andra 
ärenden. Om adressaten tydligt uttalat att han inte har för avsikt att efterfölja ett 
föreläggande kan detta utgöra skäl för att förena ett första föreläggande med vite. Är 
det förknippat med risk för stora skador för miljön eller människors hälsa om ett 
utsläpp av avloppsvattnet inte snarast upphör kan detta förhållande också ses som 
skäl att förena ett första föreläggande med vite. 
 
Närmare bestämmelser om viten finns i lagen (1985:206) om viten. Häri framgår 
bland annat att vite inte får föreläggas om adressaten kan antas sakna faktisk eller 
rättslig möjlighet att följa föreläggandet (2 § 2 st. viteslagen). 
 
Publicerad: 2017-03-29 
Havs- och vattenmyndigheten. Tel: 010-698 60 00. E-post: havochvatten@havochvatten.se 
 
Källa: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-
avlopp/fragor-och-svar-om-sma-avlopp/tillsyn/2017-03-29-nar-kan-man-forena-ett-
forelaggande-med-vite.html  
 

  

mailto:havochvatten@havochvatten.se
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/fragor-och-svar-om-sma-avlopp/tillsyn/2017-03-29-nar-kan-man-forena-ett-forelaggande-med-vite.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/fragor-och-svar-om-sma-avlopp/tillsyn/2017-03-29-nar-kan-man-forena-ett-forelaggande-med-vite.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/fragor-och-svar-om-sma-avlopp/tillsyn/2017-03-29-nar-kan-man-forena-ett-forelaggande-med-vite.html
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Bilaga 2. E-post från kommuninvånare vars prover på utgående avloppsvatten 
har underkänts av miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

 

”Hur kan något så naturligt bli förbjudet? Det behövs en förändring. Enligt förvaltningslagen 
ska ärenden handläggas enkelt, snabbt och billigt. Det arbetssätt som Vara kommun 
använder med att skicka vite, löser inga problem, utan belastar bara systemet och 
kommuninvånarna. Vi behöver en bättre dialog. 
  
 
Det är risken som ska bedömas, inte vilken teknik som används, utan funktionen av den. 
Markbaserade avloppsanläggningar ger ett naturligt och primärt skydd för vår hälsa och 
miljö. Fosfor reagerar snabbt med marken och stannar där, till skillnad från direktutsläpp i 
vatten. Det leder därmed inte till övergödning i vattendrag eller sjöar, speciellt inte om det 
är över 1 km till närmsta vatten. Markretentionen tar hand om fosforn i avloppsvattnet efter 
50-70 meter, enligt rapport från VA-guiden, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten 
(https://wrs.se/2017/12/efterfragad-rapport-om-markretention-publicerad/). I marken sker 
ingen aktiv utspädning. Det sker en naturlig biologisk process via infiltration, resorption och 
växtupptag. Fosfor är nödvändig för alla levande celler. 
 
 
Bedömningen av enskilda avlopp bör ske med sunt förnuft och leda till rimliga åtgärder. 
Jag har haft kontakt med Peter Ridderstolpe (en av grundarna till avloppsguiden.se/), han 
tillsammans med en jurist håller i utbildningar för nämnder. Jag kan ordna en sådan 
utbildning i Vara kommun till hösten om ni vill?  
 
 
Peter Ridderstolpe sa till mig att det har ingen betydelse om det blir utspädning eller 
inte, för det blir ingen rimlig kostnad för oss att sätta upp ett minireningsverk på vår 
befintliga anläggning. Vi lämnar nedan ett exempel på hur kostnaden kan räknas ut. 
 
Exempel: Uträkning av kostnad kr / reducerat kg fosfor 
Ett hushåll ger ifrån sig cirka 600 till 1000 gram fosfor per år. 
 
- Utökad fosforrening 400 gram 
För att kunna reducera fosforn ytterligare med 400 gram ska ett minireningsverk installeras i 
det här exemplet, vilket ger en investeringskostnad på minst 20 000 kr.  
Det tillkommer även kostnad för drift (slamtömning 2 ggr/år, kemikalier, serviceavtal)  
= 5 000 kr/år. 
Årskostnad (drift + avskrivning kapital) = 6 000 kr/år 
 
Kostnad per kg borttagen fosfor 6000 kr / 0,4 kg = 15 000 kr/kg reducerad fosfor 
 
Fosfor kostar 18 kr/kg att köpa in. Det är viktigt att ställa detta i relation, det blir inte rimligt. 

https://wrs.se/2017/12/efterfragad-rapport-om-markretention-publicerad/
https://avloppsguiden.se/
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Det här exemplet är uträknat med hjälp av utbildningsmaterial från SIPU 2016-12-13 av 
Peter Ridderstolpe, Jonas Christensen och Maria Hübinette. SIPU är ett utbildningsföretag 
som arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag i Sverige 
och internationellt. 
 
  
Enligt 12§ Förordningen (1998:899) om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det okej att 
enbart använda slamavskiljare, om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Och enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 
inte viten användas slentrianmässigt, utan endast vid stor risk för olägenhet på människors 
hälsa och miljö.” 
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Bilaga 3. Ändrat arbetssätt hos Sollefteå kommun gällande enskilda avlopp 
 
Artikel 1. Sollefteå kommun avbryter avloppsinventering (2019-05-07) 

Kommunstyrelsen beslutade idag om en ny tillsynsplan för Sollefteå kommun som innebär 
att avloppsinventeringen avbryts.  

Tillsyn av enskilda avlopp i områden där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära 
en hälsorisk fortsätta däremot i enlighet med gällande lagstiftning. 
  
I den gamla tillsynsplanen som styr Miljö- och byggenhetens verksamhet skulle minst 1000 
enskilda avlopp i kommunen inventeras varje år fram till 2020. I den nya tillsynsplanen 
minskas antalet inventeringar kraftigt. 
  
Kommentar från kommunstyrelsen  
  
- Våra partier anser inte att det är rimligt att bestraffa människor som bor på landsbygden. 
Kraven ska vara i proportion till den faktiska miljönyttan, så gör man t.ex. i Finland. Jag är 
väldigt nöjd med att vi kunnat fatta det här beslutet och kan bara beklaga att vi inte haft 
majoritet för att stoppa inventeringen förrän nu, säger Johan Andersson kommunstyrelsens 
ordförande i Sollefteå kommun. 
  
- Även om inventeringarna upphör så har kommunen fortfarande ansvaret för tillsynen och 
de avlopp som riskerar att påverka dricks- och badvattnet kommer att inspekteras. Vi ska 
fokusera våra resurser på där miljönyttan är som störst, säger Roger Johansson, ordförande 
för samhällsutvecklingsutskottet. 
  
- De kommunala anläggningarna är redan inventerade och där finns det redan åtgärdsplaner 
som ska genomföras. Vi som kommun måste gå före och föregå med gott exempel, säger 
Kjell-Åke Sjöström, gruppledare för Vänsterpartiet. 
 
Publicerad: 2019-05-07 
Skribent: Majed Safaee 

_____________________________________________________________ 

Artikel 2. Samhällsutvecklingsutskottet beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att 
avbryta den stora avloppsinventeringen i Sollefteå kommun. (2019-04-17) 

Tillsyn av enskilda avlopp i områden där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära 
en hälsorisk fortsätta däremot i enlighet med gällande lagstiftning. 
  
Den tillsynsplan som gäller för Miljö- och byggenhetens verksamhet anger att minst 1000 
enskilda avlopp i kommunen ska inventeras varje år fram till år 2020. Planen var att alla 
fastigheter med enskilt avlopp skulle kontrolleras under denna period. 
Förslaget som nu läggs innebär att den stora inventeringen av enskilda avlopp avbryts 
medan tillsyn fortfarande kommer att ske i områden som kan påverka bad och/eller 
dricksvatten. 

https://www.solleftea.se/kommunpolitik/nyheter/2019/sollefteakommunavbryteravloppsinventering.5.32ba3d2416a8d0359142d.html?contactUserId=247.6ea1c63842afc14ba17d684111625373&sv.url=12.507b91a2156b26134af111d&state=showSendMessage#Skribent


8 
 

  
Representanter för den politiska majoriteten kommenterar 
- Våra miljöinspektörer har följt gällande lagstiftning. Vi i den nya majoriteten anser dock 
inte att det är rimligt att Sverige tolkar EU-direktivet på ett sätt som bestraffar landsbygden 
så hårt. Finland har valt en annan väg där man tar hänsyn till faktisk miljöpåverkan. Det 
pågår nu processer i riksdagen om att förändra lagstiftningen i den riktningen och det 
arbetet vill vi vara med och påverka, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande. 
  
- Medan arbetet med att göra om lagstiftningen pågår kommer vi att avbryta den stora 
inventeringen och istället kommer förvaltningen att få prioritera att utföra tillsyn på de 
avlopp som direkt kan påverka dricks- och badvattnet, säger Roger Johansson, ordförande i 
utskottet för samhällsutveckling. 
  
- Vi ser det här som en bra väg framåt och vi ska ta fram förslag som tar hänsyn till äldre 
personer som kanske inte kommer att bo kvar i sina hus så länge. Den finska modellen som 
vi tycker är bra innebär att undantag beviljas 5 år i taget om mängden avloppsvatten är för 
liten eller kostnaderna för höga i förhållande till miljönyttan, säger Kjell-Åke Sjöström, 
ordförande vård- och omsorgsutskottet. 
  
Vad händer med de som redan fått ett beslut om att åtgärda sitt avlopp? 
Beslut om de kontroller som redan har genomförts gäller fortsatt. De avloppen har 
kontrollerats enligt gällande miljölagstiftning och det är inte möjligt att dra tillbaka, ändra 
beslut eller göra kontrollerna ogjorda. Dessa kan enbart överklagas inom tre veckor efter att 
man delgivits beslutet. 
  
Vad bli skillnaden mellan den stora inventeringen som pågått och den tillsyn som ska 
fortsätta? 
Den stora inventeringen innebar att nästan samtliga avlopp i Sollefteå kommun skulle 
kontrolleras med en årstakt på 1000 avlopp. Tillsyn innebär att enbart ett fåtal avlopp varje 
år kommer att kontrolleras. Däremot har kommunen fortsatt skyldighet att genomföra 
tillsyn på de anmälningar som kommer in. 
  
Vad händer framåt? 
Under våren kommer kommunstyrelsen att ta ställning till en ny tillsynsplan som ska gälla 
fram till 2020. I förslaget till den nya tillsynsplanen kommer antalet timmar för 
avloppskontrollen att kraftigt minskas och innebära att förvaltningen enbart utövar tillsyn på 
de avlopp som bedöms kunna påverka dricks- och badvattnet skadligt. 
 
Publicerad: 2019-04-17 
Skribent: Majed Safaee 
 
Källa till artikeln om Sollefteå: 
https://www.solleftea.se/kommunpolitik/nyheter/2019/sollefteakommunavbryteravloppsin
ventering.5.154c382f168b620a89522ae.html?fbclid=IwAR0eqva4DFJU5Vi47EZDG_50jgZvsnb
BOn4dyHe4eGE_ZLLVJ36hU0O6Cc8 
 

https://www.solleftea.se/kommunpolitik/nyheter/2019/sollefteakommunavbryteravloppsinventering.5.154c382f168b620a89522ae.html;jsessionid=ACD95C91C27EF6014BA5BA8F602C6664?contactUserId=247.6ea1c63842afc14ba17d684111625373&sv.url=12.507b91a2156b26134af111d&state=showSendMessage#Skribent
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hQsvq-0003Be-6O&i=57e1b682&c=IzkT2Y5NtV_L3ZXVnXkW4zQx2tlqzEx1cCXng_VTjRXHJMo4Flg44izTibC5gaNBqGP0O1C1K3ahy22c9Xvjdqnhr4kM93K-Q9SQa1vXMB7ESDTGE2fFgiEr_sLbuEBrYNPAk9QzUmiuYxtdcSJCg4KLI8WViVMeFCS4rufhAkfZ4tfioAswRX5wKO-O-v9gNRAywjtXOsjHlcfujSWhrqaen8Cfsv18BgL0VzXWPLQIws_X5LY_5kIRv7Z_Pxw8Nvz2tMngRoe2H-a0-aOR4ZsTBz6aPuHx2MmJbFG7_DRp_DCZa1wQygfH-AidJVIdPYuph1Z1QYm0-sliWgqrlbDilbbBhu-gSiMSp_ki6PRDq-GWsZ4EgJASnWEZDEMb9hDIo0ivtRlgvpQf7s3PyhP03jqLH-HxqcwuIN1TaFV_AAV0K1hMM1Ju7BimrFM_
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hQsvq-0003Be-6O&i=57e1b682&c=IzkT2Y5NtV_L3ZXVnXkW4zQx2tlqzEx1cCXng_VTjRXHJMo4Flg44izTibC5gaNBqGP0O1C1K3ahy22c9Xvjdqnhr4kM93K-Q9SQa1vXMB7ESDTGE2fFgiEr_sLbuEBrYNPAk9QzUmiuYxtdcSJCg4KLI8WViVMeFCS4rufhAkfZ4tfioAswRX5wKO-O-v9gNRAywjtXOsjHlcfujSWhrqaen8Cfsv18BgL0VzXWPLQIws_X5LY_5kIRv7Z_Pxw8Nvz2tMngRoe2H-a0-aOR4ZsTBz6aPuHx2MmJbFG7_DRp_DCZa1wQygfH-AidJVIdPYuph1Z1QYm0-sliWgqrlbDilbbBhu-gSiMSp_ki6PRDq-GWsZ4EgJASnWEZDEMb9hDIo0ivtRlgvpQf7s3PyhP03jqLH-HxqcwuIN1TaFV_AAV0K1hMM1Ju7BimrFM_
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hQsvq-0003Be-6O&i=57e1b682&c=IzkT2Y5NtV_L3ZXVnXkW4zQx2tlqzEx1cCXng_VTjRXHJMo4Flg44izTibC5gaNBqGP0O1C1K3ahy22c9Xvjdqnhr4kM93K-Q9SQa1vXMB7ESDTGE2fFgiEr_sLbuEBrYNPAk9QzUmiuYxtdcSJCg4KLI8WViVMeFCS4rufhAkfZ4tfioAswRX5wKO-O-v9gNRAywjtXOsjHlcfujSWhrqaen8Cfsv18BgL0VzXWPLQIws_X5LY_5kIRv7Z_Pxw8Nvz2tMngRoe2H-a0-aOR4ZsTBz6aPuHx2MmJbFG7_DRp_DCZa1wQygfH-AidJVIdPYuph1Z1QYm0-sliWgqrlbDilbbBhu-gSiMSp_ki6PRDq-GWsZ4EgJASnWEZDEMb9hDIo0ivtRlgvpQf7s3PyhP03jqLH-HxqcwuIN1TaFV_AAV0K1hMM1Ju7BimrFM_
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Orena avlopp ger vite
ttlUÖ. Som gtes tätbygd har Vara kommun jämförelsevis hög andel
enskilda avlopp. De avlopp som inte renas på godkänt sätt kommer nu att
få böta.

Publicerad 28 mar 2014 1iloo

På Varas tandsbygd finns cirka 3 2oo enskil.da avlopp, Runt år zoo5 var 90
procent av dessa avtoppsantäggningar inte godkända ur miLjösynpunkt.

ldag återstår knappt z 5oo avloppsanLäggningar iVara som inte uppfyLl.er

reningskraven.
EgentLigen blev det förbjudet redan 1969 att sl.äppa ut avloppsvatten som

inte genomgått mer rening än slamskil.jning. Men först under senare tid har

kraven på genomförandet skärpts, FramföraU.t är det utsläppen av fosfor och

kväve som ställer titl. probtem i naturen, med övergödning och förorenade

vattendrag som fötjd.

Från årsskiftet förel.ägger nu Vara kommun direkt med vite, De[s fÖr att
handl.äggningen kring ärendena tog for mycket tid i anspråk. DeLs för att öka

frivittigheten och få foLk att komma tiLt skott,

- Administrationen tog mycket tid och vi använder hellre den tiden til.l. att åka



ut tiLL fotk och diskutera tösningar öga mot öga, säger Mathias Hultberg,

mitjö- och hälsoskyddsinspektör.

Förvaltningen viLL ha en diatog och hjätper därför titL med ansökningarna. A[[t

för att det ska bli rätt från början.

Befintl.iga företdgganden föLjs upp med viten men för de nya områdena blir
det vitesförel.ägganden först i höst.

Att byta sin gamla tvåkammarbrunn, etler komplettera sin trekammarbrunn
med renande infittrations- elter markbädd atternativt skaffa ett
minireningsverk, kan kosta mettan 50 ooo och roo ooo kronor, beroende på

förhå[landen. A[[a har inte möjLighet att anstuta tiLl. kommunatt avtopp,

- Många tycker förstås att det här är en besvärtig utgift och att det avlopp
man haft fungerar bra. Men man får snarare se det som att man sluppit att ta
itu med det i+5 år, sedan 1969 då mil.jöskyddsLagen til.l.kom, säger Mathias

Huttberg,
Atgärden kan inte sägas höja värdet på fastigheten, men att l.åta bl.i skutLe

däremot kunna sänka värdet vid forsätjning.

Fakta
Avl.oppsföreläggande

Mi!öenheten har som måt att
föreLägga zoo fastigheter per år och
ge t..

Gittan Öhman
varared.sk[t@vgt,se
(mai tto:varared,sktt@vgt,se)
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