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§ 88
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med följande justeringar, tre stycken extra
ärenden;
Yttrande över remiss angående muddring efter dammbrottet i Hästberga.
Fiskalen 21, uttagande av byggsanktionsavgift.
Att uppdra åt ordförande och vice ordförande att fatta beslut i brådskande
ärende, i de fall det behövs under tiden från den 25 augusti till den 12
oktober 2016.
Ärende 24 utgår, Lönsboda 53:38 förhandsbesked för uppförande av
flerbostadshus.
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§ 89
Åbuen 1:17, yttrande över ansökan om förlängd
prövotid
Dnr TT-2016-245
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att yttra sig över ansökan enligt
följande:
Tillsyns- och tillståndsnämnden anser att förlängd prövotid kan beviljas till
den 30 oktober 2018. I dagsläget innehålls de föreskrivna riktvärdena räknat
som årsmedelvärde och åtgärder för ytterligare rening avses vidtagas. Det är
rimligt att dessa åtgärder kan utvärderas innan slutgiltiga utsläppsvillkor
fastslås.
Nämnden anser vidare att de slutgiltiga utsläppsvillkoren inte bör sättas
innan de förbättringar som planeras har utvärderats.
Sammanfattning
Econova Garden AB har ansökt om förlängd prövotid för utsläppsvillkor för
suspenderat material, totalkväve och totalfosfor. Miljöprövningsdelegationen har översänt ansökan med kompletteringar till tillsyns- och
tillståndsnämnden för yttrande. Nämnden anser att förlängning kan beviljas.
Beslutsunderlag
Ansökan om förlängd prövotid för slutliga villkor för täktverksamhet på
fastigheten Åbuen 1:17 mfl daterad 2016-02-12
Remiss angående förlängd prövotid för slutliga villkor för täktverksamhet
på fastigheten Åbuen 1:17 mfl daterad 2016-06-16, utdrag.
Ärende
Econova Garden AB har fått prövotid för utsläppsvillkor under 36 månader
från 17 december 2012. Under prövotiden gäller följande föreskrifter:
P1. Halten suspenderat material i utgående vatten får som riktvärde inte
överstiga 14 mg/l räknat som årsmedelvärde.
P2. Halten totalkväve i utgående vatten får som riktvärde inte överstiga 5
mg/l räknat som årsmedelvärde.
P3. Halten totalfosfor i utgående vatten får som riktvärde inte överstiga
0,06 mg/l räknat som årsmedelvärde.
Bolaget har ansökt om förlängd prövotid till i första han 30 oktober 2018
och i andra hand 30 november 2017. Orsaken är att en översilningsyta
anlades hösten 2013 varpå reningsgraden har följts kontinuerligt. Efter två
säsonger konstateras att reningsgraden inte nått önskade nivåer. Det uppges
ta tre-fem säsonger innan en översilningsyta ger full effekt. Under
sommaren 2016 planeras åtgärder för att förbättra reningsgraden. Bolaget
vill ha förlängning av prövotiden för att kunna utvärdera åtgärderna.
I dagsläget klarar Bolaget årsmedelvärdena med knapp marginal, medan
enstaka värden överskrids. Bolaget fruktar att skärpta riktvärden inte ska
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kunna innehållas om de åtgärder som föreslås inte hinner genomföras och
utvärderas.
Beslutet skickas till
Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen Skåne län,
e-postadress: skane@lansstyrelsen.se
Omedelbar justering.
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§ 90
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2016TT0018 002
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden lägger delegationsärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Beslut fattat på delegation under tiden 18 april till och med den 17 augusti
2016.
Beslutsunderlag
Delegationslista
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§ 91
Rapporter/Information
Dnr 2016TT0034 009
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden lägger rapporter/information till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslut från Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd
angående klagorätt gällande förhållandena på fastigheten Marklunda 2:52,
Dnr TT-2015-414.
Beslut från länsstyrelsen om beviljat bygglov angående Hasslaröd 2:207,
länsstyrelsen avslår överklagandena. Dnr TT-2016-154
Beslut från Mark- och miljödomstolen, avvisning av ett för sent inkommet
överklagande angående Gästgivaren 5, Dnr TT-2015-487
Livsmedelsrapportering, kvartal 2, 2016
Länsstyrelsen finner inte stöd att överpröva kommunens beslut om
strandskyddsdispens på Brunkelstorp 28:2, Dnr TT-2016-504
Ordförande och vice ordförande har beviljat bygglov för Kommunhuset,
Sotaren 9, Dnr TT-2016-671
Fråga från Peter Dahlström (SD) om OVK-besiktningar, vem ansvarar för
OVK-protokoll anslås.
Nämndmål för Osby Kommun, hur arbetar vi vidare. Kontoret tar fram
förslag till nämndens beredning den 21 september.
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§ 92
Budget 2017
Dnr TT-2016-733
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
budget 2017.
Sammanfattning
Budgetram 2017 för tillsyns-och tillståndsnämnden uppgår till 3 492 tkr
efter en generell neddragning med 120 tkr.
Nettobudget har minskat med anledning av att verksamheterna Kalk och
Hållbar utveckling har flyttas till Samhällsbyggnads budget.
Förslag till budget har upprättats.
Beslutsunderlag
Budget 2017TTN-SB
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomi
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§ 93
Mätaren 2, Föreläggande om åtgärd av underkänd
ventilation
Dnr 2014.TT777
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att, med stöd av inkommet
protokoll, återkalla vitesföreläggandet, daterat 2015-10-29, §§ 111.
Ny besiktning ska utföras senast 2020-12-16 och protokoll ska tillsändas
tillsyns- och tillståndsnämnden. Påtalade brister bör åtgärdas så snart som
möjligt.
Sammanfattning
Tillsyns- och tillståndsnämnden förelade 2015-10-29, § 111,
fastighetsägaren till Mätaren 2 i Osby att åtgärda brister i byggnaden
avseende avsaknad av ventilation/imkanal i kök i lägenhet 1201.
Föreläggandet förenas med ett vite om 15 000 kr.
Vid uppföljning i juni 2016 hade inga åtgärder vidtagits. Det av
fastighetsägaren anlitade företaget (dec. 2015) kontaktade miljö-och
byggenheten och informerade om att de hade fått beställningen men inte
åtgärdat den men att de skulle ske inom de närmaste dagarna
Bristerna åtgärdades 2016-06-07 och nytt besiktningsprotokoll inkom
2016-06-21. Ventilationen är godkänd med anmärkning att ”friskluftsintag
via läckage i fönster i lgh 1201..Funktion bör förbättras”.
Lagstöd
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av
ventilationssystem, BFS 2011:16, OVK 1.
Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap.§ 37
Beslutsunderlag
Tillsyns-och tillståndsnämndens beslut 2015-10-29, § 111
Besiktningsprotokoll 2016-06-21, Björknerts Klimatteknik AB
Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren
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§ 94
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen,
revideringar
Dnr TT2016-837
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta
föreslagna revideringar i taxan för tillsyn enligt Miljöbalken och Tobakslag
(1993:581)
Sammanfattning
Miljö- och byggenheten föreslår revideringar i nu gällande taxa för tillsyn
enligt Miljöbalken och Tobakslagen.
Taxan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett föreslås sänkas,
taxan för bassängbad och anmälan för lokaler för undervisning föreslås
ändras från fast avgift till timtaxa då det varierar mycket i tidsåtgång mellan
objekten.
Taxan för anmälan av försäljning av tobaksvaror till konsumenter föreslås
ändras från 1 K till till 2 K, detta då anmälningsprocessen även innefattar
kontroll av inlämnat egenkontrollprogram som ofta kräver kompletteringar.
Förlängning av dispens beträffande avfall, tidigare beviljad av tillsyns-och
tillståndsnämnden föreslås minskas från 1 K till 0,5 K.
Beslutsunderlag
Förslag till revideringar av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
och tobakslagens område, daterad 2016-08-25
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 95
VA-strategi för Osby Kommun, samrådsyttrande
Dnr TT-2016-687
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Ledningsutskottet beslutade 2016-06-08, § 65, att översända förslag till VAstrategi för Osby kommun, till tillsyns- och tillståndsnämnden för yttrande
senast 2016-08-30.
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att avlämna följande yttrande över
förslag till VA-strategi för Osby kommun:
Nämnden tycker det är utmärkt att strategin tagits fram eftersom behovet av
planering och åtgärder av kommunens dricks-, avlopps- och dagvattensystem är mycket stort.
VA-strategin ensam, är inte tillräcklig för att utgöra den VA-plan som
Vattenmyndigheterna anger i sitt åtgärdsprogram 2009-2015, åtgärd 37
”Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vattenoch avloppsplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status
eller god kvantitativ status.”
En tidsplan och prioriteringslista för planerade åtgärder saknas och är av
yttersta vikt att den tas fram med det snaraste.
Även de ekonomiska aspekterna för kommunen och den enskilde måste
belysas.
Förord sid. 3
I förordet står att ”Vi måste vara modiga och komma till handling..”
Kommentar: Detta är mycket positivt då nämnden konstaterat att handling
har krävts långt tidigare i en del fall.
Bakgrund sid 4
”För att hitta hållbara vatten-och avloppslösningar måste man...samverka
kring vattenanvändning och påverkan”
Kommentar: Det är positivt och även nödvändigt med samverkan både
regionalt och lokalt när det gäller skydd av, och nyttjande av vattenresurser.
Förhoppningsvis kan åtgärder vidtas i snabbare takt om två kommuner
samarbetar.
Syfte och Mål sid 4.
Där anges att ”Strategin ska fungera som ett underlag vid beställningar till
det kommunala driftbolaget...”
Kommentar: Strategin är för vag och allmänt hållen för att kunna fungera
som det anges. En tidssatt åtgärdsplan är nödvändig.
Samlad bebyggelse sid. 15.
Justerandes sign
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”För att avgöra om ett område ingår i det kommunala ansvaret gällande
samlad bebyggelse har en analys genomförts av Osby kommun, där man
konstaterat att kommunen har ett område som omfattas av det kommunala
ansvaret, Östra Genastorp.”
Kommentar:Vi delar inte analysens slutsats utan hänvisar till det förslag till
åtgärdsplan som upprättades 2015-09-15 av tjänstemän från kommunen,
SBVT och konsult, se bif. fil. Prioriteringsmodell etc.
Där identifieras Brunkelstorp, Östra Genastorp, och Sibbarp som
områden med stort behov av kommunalt VA. Där framgår också att
kommunen sedan tidigare bedömt områdena som § 6-områden.
Brunkelstorp har förmodligen utelämnats p.g.a. att beslut om utbyggnad
redan fattats.
Varför Sibbarp utelämnats är oklart. Området utgörs av ett 100-tal
fastigheter. En förorening av klorerade lösningsmedel från en tidigare
kemtvätt är ännu inte sanerad och det är ännu oklart om statliga medel för
sanering kommer att skjutas till. Om inga statliga medel skjuts till kommer
föroreningen inte att kunna åtgärdas och behovet av säkert dricksvatten
ökar.
Området är relativt tätt befolkat och många kommer att få svårt att ordna
enskilt avlopp till en rimlig kostnad.
Länsstyrelsen har i en skrivelse daterad 16 februari 2016 uttryckt åsikten att
en utbyggnad av kommunalt VA till Sibbarp bör projekteras senast 2016
och påbörjas senast 2018. Östra Genastorp bör enligt samma skrivelse
projekteras senast 2020 och påbörjas senast 2022. Om kommunen vidhåller
sin tidsplan meddelar länsstyrelsen sin avsikt att förelägga kommunen om
åtgärder med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster. Att under
sådana omständigheter helt utelämna Sibbarp i strategin känns inte
genomtänkt. Strategin bör istället kompletteras med en prioriterad tidsplan.
Utöver de tre akuta områdena Brunkelstorp, Östra Genastorp och Sibbarp
pekar det ursprungliga förslaget till VA-plan ut flera andra områden med
behov av kommunalt VA. Även dessa områden bör tas med i strategins mer
långsiktiga mål. Nämnden räknar med att förelägga om enskilda åtgärder i
dessa lägre prioriterade områden i avvaktan på kommunal utbyggnad. Det är
därför viktigt att planerna är tidssatta för att kunna motivera kravet på egna
lösningar.

Handlingsplan, Överföringsledningar sid 19
”Överföringsledningarna utgörs av nedanstående stråk: Osby tätort-Ö
Genastorp - Östanå - Glimminge- Broby ”
Justerandes sign
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Kommentar: När? Det föreligger ett stort behov att säkerställa
dricksvattenförsörjning och att ordna en samlad VA-lösning från miljö-och
hälsoskyddssynpunkt. Detta med anledning av att majoriteten av de enskilda
avloppen i Östra Genastorp är underkända och grundvattennivån är hög
vilket medför stor risk för förorening av grund/dricksvattnet.
Nämnden vill påminna om att inventering utfördes 2008. Gatukontoret
presenterade 2009-12-23 ett förslag "Tänkbara avloppslösningar Östra
Genastorp Osby kommun". Ksau beslutade 2014-11-08 om uppdaterad
utredning. Beställning gjordes hos SBVT. Ingen uppdaterad utredning har
ännu presenterats enligt vår kännedom.
Dricksvatten sid. 20
”Bygg ut kommunalt VA till Brunkelstorp”
Kommentar: När?
Beslut om utbyggnad fattades av fullmäktige 2013 och medel anslogs för
åren 2014 och 2015.
”Dricksvattenledning till Sibbarp, Skansen, permanentas”
Kommentar: När? Ska den befintliga ledningen, som inte tillåter ytterligare
anslutningar, permanentas, eller ska en ny anläggas?
Dagvatten sid. 22
”Vid nyanläggning eller när befintliga ledningar renoveras undersöks
möjligheten till öppna dagvattenlösningar. Vid fysisk planering av och i
våra orter utreds och säkerställs ytor för omhändertagande av dagvatten.”
Det är positivt att dagvattenfrågan lyfts. Tillsyns- och tillståndsnämnden
anser dock att det även här krävs en tidsatt plan för genomförande och att
behovet av åtgärder bör styra i högre omfattning än renoveringsbehovet. Till
exempel är de utsläpp av färgat dagvatten som regelbundet konstateras vid
Osbysjöns västra strand ett problem som kräver snar lösning om Osbysjöns
kvalitet ska bibehållas i enlighet med planens intentioner. Det är därför
önskvärt att redan nu planera för lokalt omhändertagande av dagvatten och
inte enbart fokusera på renoveringsbehovet.
Genomförande sid. 25
Planeringshorisonten för genomförandet anges till 40 år. Under
rubriken ”Genomförande” anges att åtgärderna i strategin inte är
rangordnade eller prioriterade på grund av att de samtliga är av stor vikt för
en framtida hållbar VA-försörjning.
Kommentar: En tidssatt åtgärdsplan med prioriteringar måste med de
snaraste tas fram då flera av områden har genom inventering av enskilda
avlopp identifierats och bedömts vara s.k. § 6 -områden1.
Både tillsyns- och tillståndsnämnden och de boende i de aktuella områdena
hamnar i en mycket svår sits utan en tidsplan. Risken är att nämnden
förelägger fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp, ofta med en dyr lösning
för att leva upp till kraven om hög skyddsnivå, för att sedan se dem åläggas
1
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att även betala anslutningsavgift till det kommunala avloppet några år
senare.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat förslag till VA-strategi för Osby kommun på
samråd till tillsyns- och tillståndsnämnden. Sista datum för yttrande är den
30 augusti 2016.
Lagstöd
Lag (2006:412) om Allmänna vattentjänster 6 § (LAV) Om det med hänsyn
till skyddet av för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig
eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas.
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning
Beslutsunderlag
VA-strategi för Osby
Prioriteringsmodell områden för VA-utbyggnad § 6 områden
Tänkbara avloppslösningar Ö Genastorp 2009
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnad, MEX
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§ 96
Ekeröd 1:13, Beslut om miljösanktionsavgift
Dnr: TT-2016-438
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att ta ut miljösanktionsavgift av
fastighetsägarna XX och XX. Beslutet fattas med anledning av att
fastighetsägarna utan tillstånd inrättat en avloppsanordning.
Miljösanktionsavgiften är 5000 kronor och tillfaller staten. Avgiften ska
betalas inom 30 dagar från det att ni delgivits detta beslut och enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Avgiften ska betalas även om
beslutet överklagas.
Sammanfattning
Fastighetsägarna har år 2013 anlagt en avloppsanordning utan att ansöka om
tillstånd. Enligt 3 kap. 1 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
tas därför en miljösanktionsavgift om 5000 kronor ut. Tillsyns- och
tillståndsnämnden bedömer att det inte anses som oskäligt att påföra
fastighetsägarna en miljösanktionsavgift, enligt 30 kap. 2 § miljöbalken
(1998:808).
Lagstöd
13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det
krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en vattentoalett ska
anslutas till. Det krävs anmälan för att inrätta en avloppsanordning dit annat
avloppsvatten än från vattentoalett skall anslutas.
3 kap. 1 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. För en
överträdelse av 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en särskild avgift (miljösanktionsavgift) betalas av
verksamhetsutövaren som utan tillstånd har inrättat en avloppsanordning
trots att ett sådant tillstånd krävs. Avgiften är 5000 kr och tillfaller staten.
30 kap. 2 § miljöbalken (1998:808). En miljösanktionsavgift skall tas ut
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till
1. att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det
som krävts,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa,
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap
miljöbalken (1998:808).
Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten.
30 kap. 3 § miljöbalken (1998:808). Tillsynsmyndigheten beslutar om
miljösanktionsavgift. Den som anspråket riktar sig mot ges tillfälle att yttra
sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift.
Justerandes sign
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30 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). En miljösanktionsavgift ska betalas
inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts.
Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas
såsom en lagakraftvunnen dom.
Skäl för beslut
I samband med inventering av enskild avloppsanläggning den 26 april 2016
på fastighet Ekeröd 1:13, uppmärksammades att fastighetsägarna har anlagt
en avloppsanordning utan tillstånd från tillsyns- och tillståndsnämnden. En
entreprenörsrapport inkom i efterhand i juni 2016 till miljö- och
byggenheten, där det framgår att avloppsanläggningen var färdigställd i
april 2013.
Avloppsanläggningen på fastigheten Ekeröd 1:13 är anlagd utan tillstånd.
Tillstånd krävs enligt 13 § Förordning (198:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. På grund av detta beslutar tillsyns- och tillståndsnämnden
er om miljösanktionsavgift enligt 3 kap. 1 § Förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter.
Enligt 30 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska miljösanktionsavgift tas ut
även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgift
ska dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att sjukdom har
medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.
Alternativt att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat
förutses eller påverkas av den avgiftsskyldige, samt vad den avgiftsskyldige
har gjort för att undvika överträdelse eller att överträdelsen förorsakat straff
enligt 29 kap miljöbalken (1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden anser
att det i detta ärende inte har kommit fram någon sådan omständighet, att
det kan anses som oskäligt att påföra avgift. Ni ska därför debiteras
miljösanktionsavgift.
Ärende
Den 26 april 2016 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på
fastigheten Ekeröd 1:13. Vid inventeringen noterades följande:
•

Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en trekammarbrunn
för slamavskiljning. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare till en
fördelningsbrunn som sedan leder avloppsvattnet till en
infiltrationsbädd. Infiltrationsbädden är försedd med luftningsrör.

•

Avloppet anlades år 2013, enligt uppgifter från fastighetsägarna.

•

Tillstånd för avloppsanläggningen saknas.

Miljö- och byggenheten föreslår tillsyns- och tillståndsnämnden om beslut
att miljösanktionsavgift ska tas ut av fastighetsägarna, då en
avloppsanordning har installerats utan tillstånd.
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Beslutsförslaget kommunicerades i en skrivelse daterad 2016-07-06. Inga
invändningar från fastighetsägarna har inkommit till miljö- och
byggenheten.
Bilagor
Hur man överklagar
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Beslutet skickas till
XX
XX
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§ 97
Hullingarydstorp 1:9, Beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten
Dnr: TT-2014-882
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X om förbud att
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten Hullingarydstorp 1:9, i Osby kommun.
Beslutet förenas med ett vite på 150 000 kronor enligt 26 kap. 14 §
miljöbalken (SFS 1998:808).
Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.
Sammanfattning
Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att
avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens
krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att
avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena
ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.
Lagstöd
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller
förbud får förenas med vite.
9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och
renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en
miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet
ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Skäl för beslut
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att
avloppet på fastigheten Hullingarydstorp 1:9 inte klarar miljöbalkens krav,
på grund av otillräcklig slamavskiljning samt att infiltrationsbädden är
lokaliserad för nära egen vattentäkt.
Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 §
Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att
motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheten Hullingarydstorp 1:9 inte uppfyller de krav som ställs enligt
miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden
tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar
fastigheten. Förbudet började gälla den 15 november 2015. Ansökan om
nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning
av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och
tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som förenas med ett vite om
150 000 kr.
Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap.
7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Ärende
Den 20 augusti 2014 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på
fastigheten Hullingarydstorp 1:9. Vid inventeringen noterades följande:
•

Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till två seriekopplade
enkammarbrunnar för slamavskiljning. Fastighetsägaren, som
närvarade vid inventeringstillfället, uppgav att han tror att det finns
en stenkista efter enkammarbrunnarna.

•

Stenkista räknas inte som en tillräckligt bra reningsanordning för
avloppsvatten då de inte beräknas avskilja en tillräckligt stor del av
näringsämnena från avloppsvattnet. Stenkistor är dessutom
ineffektiva när det gäller rening av bakterier och andra organiska
ämnen, vilket utgör risk för smittspridning.

•

Slamavskiljning av avloppsvatten från toalett måste ske i minst
trekammarbrunn eller likvärdig lösning för att leva upp till dagens
krav.

•

Avloppet bedöms vara underkänt då tillstånd för anläggningen
saknas, vilket krävs enligt 13 § Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det korta avståndet mellan
infiltrationsbädden och vattenbrunnen medför dessutom en risk att
dricksvattnet förorenas, vilket kan orsaka smittspridning.

Den 14 november 2014 skickade tillsyns- och tillståndsnämnden ett beslut
om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen
som betjänar fastigheten Hullingarydstorp 1:9. Beslutet om förbud började
gälla den 15 november 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till
miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit
inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut
om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.
Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast
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planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt
ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan
några åtgärder vidtas.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets
handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.
Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge
rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.
Bilagor
Hur man överklagar
Beslutet skickas till
XX
kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se
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§ 98
Åbuen 1:22, Beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten
Dnr MB-2013-437
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X om förbud att
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten Åbuen 1:22, i Osby kommun.
Beslutet förenas med ett vite på 150 000 kronor enligt 26 kap. 14 §
miljöbalken (SFS 1998:808).
Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.
Sammanfattning
Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att
avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens
krav. Ett tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att
avloppet åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena
ett nytt beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.
Lagstöd
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller
förbud får förenas med vite.
9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och
renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en
miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet
ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Skäl för beslut
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. Med anledning av oklarhet i vilken efterbehandling
som finns efter slamavskiljaren gör miljö- och byggenheten bedömningen
att funktionen på avloppet sannolikt inte fungerar tillfredsställande i
förhållande till de krav som ställs på avloppsanläggningar idag.
Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 §
Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att
motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheten Åbuen 1:22 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken.
Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit
användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet
började gälla den 30 juli 2014. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit
till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har
inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt
beslut om förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.
Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap.
7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Ärende
Den 2013-04-25 inventerade dåvarande miljö- och byggförvaltningen ert
avlopp på fastigheten Åbuen 1:22. Vid inventeringen noterades följande:
•

Avloppet saknar tillstånd

•

WC- och BDT-vatten leds till en trekammarbrunn utan t-rör. T-rör
ska finnas för att minska risken för slamflyckt ut i efterbehandlingen.

•

Var spillvattnet leds efter slamavskiljaren är okänt. Efterföljande
reningssteg bedöms därmed saknas.

Den 11 juli 2013 skickade miljö- och byggnämnden ett beslut om förbud att
släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen som betjänar
fastigheten Åbuen 1:22. Beslutet om förbud började gälla den 30 juli 2014.
Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och byggenheten.
Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom förelagd tid
upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om förbud som
förenas med ett vite om 150 000 kr.
Den 17 juli 2014 begärde ni anstånd med att anlägga ett nytt avlopp. Som
skäl till begäran angav ni er bank inte beviljar er något banklån för att
åtgärda avloppet. Bristande ekonomiska förutsättningar kan utgöra skäl för
att undanröja ett föreläggande, om betalningsförmågan är så ringa att
efterlevnaden av föreläggandet är omöjligt. Det är dock upp till den som
hävdar bristande betalningsförmåga att visa att förmåga saknas. Miljö- och
byggenheten finner inte att fastighetsägaren har visat att betalningsförmågan
är så ringa att han inte har förutsättningar att efterleva föreläggandet.
Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast
planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt
ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller
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anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan
några åtgärder vidtas.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets
handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.
Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge
rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.
Bilagor
Hur man överklagar
Beslutet skickas till
XX
kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se
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§ 99
Åbuen 1:65, Beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten
Dnr: TT-2014-1262
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X och X X om
förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Åbuen 1:65, i Osby
kommun.
Beslutet förenas med ett vite på vardera 75 000 kronor enligt 26 kap. 14 §
miljöbalken (SFS 1998:808).
Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.
Sammanfattning
Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett
tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet
åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.
Lagstöd
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller
förbud får förenas med vite.
9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och
renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en
miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet
ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Skäl för beslut
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att
avloppet på fastigheten Åbuen 1:65 inte klarar miljöbalkens krav, på grund
osäkerhet kring avloppets utformning och ålder.
Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 §
Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att
motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheten Åbuen 1:65 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken.
Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit
användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet
började gälla den 15 december 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte
inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte
har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett
nytt beslut om förbud som förenas med ett vite på vardera 75 000 kr.
Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap.
7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Ärende
Den 7 oktober 2014 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på
fastigheten Åbuen 1:65. Vid inventeringen noterades följande:
•

Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en trekammarbrunn
för slamavskiljning. Fastighetsägaren Sven Inge Andersson, som
närvarade vid inventeringstillfället, uppgav att vattnet sedan leds
vidare till en infiltrationsbädd.

•

Tillstånd för avloppsanläggningen saknas, vilket bland annat innebär
att det är oklart hur infiltrationsbädden är utformad, vilken
dimensionering som gjordes på bädden och vad avståndet till
grundvattennivån är.

Den 11 december 2014 skickade tillsyns- och tillståndsnämnden ett beslut
om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen
som betjänar fastigheten Åbuen 1:65. Beslutet om förbud började gälla den
15 december 2015. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljöoch byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom
förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om
förbud som förenas med ett vite om vardera 75 000 kr för respektive
fastighetsägare.
Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast
planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt
ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan
några åtgärder vidtas.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets
handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.
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Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge
rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.
Bilagor
Hur man överklagar
Beslutet skickas till
X
X
kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se
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§ 100
Gnubbarp 2:21, Beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten
Dnr: MB-2011-665
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X om förbud att
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten Gnubbarp 2:21, i Osby kommun.
Beslutet förenas med ett vite på 150 000 kronor enligt 26 kap. 14 §
miljöbalken (SFS 1998:808).
Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.
Sammanfattning
Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett
tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet
åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.
Lagstöd
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller
förbud får förenas med vite.
9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och
renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en
miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet
ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Skäl för beslut
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att
avloppet på fastigheten Gnubbarp 2:21 inte klarar miljöbalkens krav, på
grund av otillräcklig slamavskiljning samt att efterbehandlingen är okänd.
Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 §
Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att
motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheten Gnubbarp 2:21 inte uppfyller de krav som ställs enligt
miljöbalken. Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden
tidigare förbjudit användning av den avloppsanläggning som betjänar
fastigheten. Förbudet var ställt till föregående ägare och började gälla den
13 mars 2013. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och
byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom
förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om
förbud som förenas med ett vite om 150 000 kr.
Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap.
7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Ärende
Den 2011-07-06 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på
fastigheten Gnubbarp 2:21. Vid inventeringen noterades följande:
•

Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

•

Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till två
enkammarbrunnar. Enkammarbrunnar bedöms ha otillräcklig
slamavskiljning och är därmed inte godkänt för toalett och BDTvatten.

•

Var avloppsvattnet leds efter slamavskiljaren är okänt.
Efterbehandlingen bedöms därmed saknas och reningskraven för
avloppsvattnet bedöms inte uppfyllas.

Den 13 mars 2013 förelade dåvarande miljö- och byggnämnden föregående
ägare om förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda
avloppsanläggningen som betjänar fastigheten Gnubbarp 2:21. Beslutet
förenades med vite om 150 000. Beslutet om förbud skickades inte till
inskrivningsmyndigheten. Tillsyns- och tillståndsnämnden förelägger den
nya fastighetsägaren om förbud att släppa ut avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Gnubbarp 2:21. Förbudet
förenat med ett vite på 150 000 kr.
Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast
planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt
ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan
några åtgärder vidtas.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets
handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.
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Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge
rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.
Bilagor
Hur man överklagar
Beslutet skickas till
XX

kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

29(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-25
Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 101
Holmö 1:37, Beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten
Dnr: TT-2014-1348
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X och X X om
förbud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad, disk, tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Holmö 1:37, i Osby
kommun.
Beslutet förenas med ett vite på vardera 75 000 kronor enligt 26 kap. 14 §
miljöbalken (SFS 1998:808).
Beslutet gäller från och med 12 månader efter det att beslutet har delgivits.
Sammanfattning
Vid inventering har miljö- och byggenheten konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte uppfyller miljöbalkens krav. Ett
tidigare föreläggande om förbud mot utsläpp har inte medfört att avloppet
åtgärdats. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslås därför att förena ett nytt
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite.
Lagstöd
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). Tillsyns- och tillståndsnämnden
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808). Beslut om föreläggande eller
förbud får förenas med vite.
9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808). Avloppsvatten ska avledas och
renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Att släppa ut avloppsvatten är en
miljöfarlig verksamhet. Alla som avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet
ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador och
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Skäl för beslut
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. Miljö- och byggenheten gör bedömningen att
avloppet på fastigheten Holmö 1:37 inte klarar miljöbalkens krav, på grund
av infiltrationens ålder, dimensionering och dess lokalisering nära egen
vattentäkt
Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd och strider således mot 13 §
Förordning (1998:899) o miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att
motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheten Holmö 1:37 inte uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken.
Med anledning av detta har tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare förbjudit
användning av den avloppsanläggning som betjänar fastigheten. Förbudet
började gälla den 31 januari 2016. Ansökan om nytt avlopp har inte
inkommit till miljö- och byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte
har inkommit inom förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett
nytt beslut om förbud som förenas med ett vite på vardera 75 000 kr.
Tillsyns- och tillståndsnämnden har då även gjort en avvägning enligt 2 kap.
7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Ärende
Den 5 november 2014 inventerade miljö- och byggenheten ert avlopp på
fastigheten Holmö 1:37. Vid inventeringen noterades följande:
•

Toalett och BDT-vatten (bad, disk, tvätt) leds till en trekammarbrunn
för slamavskiljning. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare till en
infiltrationsbädd (3*7 meter). Avloppet är anlagt med tillstånd från
1979.

•

Infiltrationen är placerad cirka 15 meter från vattenbrunnen. Det
korta avståndet mellan infiltrationen och vattenbrunnen medför risk
att dricksvattnet kan bli förorenat.

•

Infiltrationen är anlagd 1979, vilket innebär att anläggningen är över
35 år gammal. Normal livslängd på en infiltration brukar vara
omkring 15-20 år.

•

Infiltrationen är 3*7 meter (21m2). Infiltrationen möter inte de
dimensioneringskrav som ställs idag. Underdimensioneringen av
infiltrationen, infiltrationens höga ålder och det korta avståndet till
vattenbrunnen innebär ökad risk för förorening av grundvattnet och
närliggande dricksvattenbrunnar.

Den 12 januari 2015 skickade tillsyns- och tillståndsnämnden ett beslut om
förbud att släppa ut avloppsvatten till den utdömda avloppsanläggningen
som betjänar fastigheten Holmö 1:37. Beslutet om förbud började gälla den
31 januari 2016. Ansökan om nytt avlopp har inte inkommit till miljö- och
byggenheten. Med anledning av att ny ansökan inte har inkommit inom
förelagd tid upprättar tillsyns- och tillståndsnämnden ett nytt beslut om
förbud som förenas med ett vite på vardera 75 000 kr för respektive
fastighetsägare.
Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT
från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Ni bör därför snarast
planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt
ombyggnad av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller
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anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan
några åtgärder vidtas.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se. Information om små avlopp finns i
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets
handbok Små avloppsanläggningar 2008:3.
Tänk på att ändring eller nyanläggning av enskild avloppsanläggning kan ge
rätt till ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se.
Bilagor
Hur man överklagar
Beslutet skickas till
X
X
kopia till: Östra Göinge Renhållning AB, info@ograb.se
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§ 102
Castor 20, Osby, tillbyggnad skärmtak på
enbostadshus
Dnr. TT-2016-1035

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas.
2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.
3. Kontrollansvarig erfordras ej för sökt åtgärd, ansvar för att kontroller
enligt senare fastställd kontrollplan utförs åligger byggherren.
4. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
5. Lägeskontroll krävs i detta ärende. Se upplysningar nedan.
6. Avgift: Bygglovsprövning 2 329 Kr. Mervärdesskatt ska inte betalas
för detta beslut. Faktura skickas separat.
Sammanfattning
Beslutet avser tillbyggnad av enbostadshus med ett skärmtak på 17 m² inom
detaljplanelagt område. Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan med
byggande på prickad mark.
Beslutsunderlag
Ansökan daterad 2016-08-10 rev 2016-08-15.
Situationsplan daterad 2016-08-10
Ritning och situationsplan daterad 2016-08-15.
Stadsarkitektens yttrande: Tillstyrker liten avvikelse med avseende på
byggande på prickad mark under förutsättning att skärmtaket inte kommer
närmare gatan än befintlig bebyggelse på fastigheten.
Detaljplan 11-MAR-11/79 ”Stadsplan för Marklunda 13:1 med flera”.
Lagstöd
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Skäl till beslut
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan, bedömningen är att
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Ärendet
Fastighet: Castor 20, Osby.
Ansökan inkom: 2016-08-10, rev. 2016-08-15.
Sökande:X
Fastighetsägare: Sökande.
Beslutet avser: Tillbyggnad av enbostadshus med ett skärmtak på 17 m².
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Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän tillsyns-och
tillståndsnämnden har gett ett startbesked.
För att få startbesked krävs följande:
1. Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till Tillsyns-och
tillståndsnämnden.
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän tillsyns- och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:
1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdiganmälan/begäran om
slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad
kontrollplan inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.
Upplysningar
I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs.
Utsättning och inmätning ska utföras av sakkunnig eller genom beställning
hos samhällsbyggnad mark- och planenheten på telefon 0479-52 82 68.
Inmätningshandlingar ska inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de
utförs av samhällsbyggnad mark-och planenheten.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Vad får man göra i väntan på startbeskedet?

Mindre förberedelsearbeten i form av avverkning av enstaka träd och
borttagning av rabatter och gräsmatta mm. får utföras. Observera att sådana
arbeten utförs helt på egen risk. Informera gärna grannarna om
byggplanerna.
Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom
bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900),
ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.
Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda
sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter
kungörelse i Post- och inrikes tidningar.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet.
2. Hur man överklagar.
Beslutet skickas till:
Sökande med delgivningsbevis.
Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.
Detta beslut kungörs på www.poit.se
Justerandes sign
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§ 103
Dalen 9, Osby, ändrad användning från garage till
kontor, förråd och omklädningsrum, Mark- och
miljödomstolens mål nr P 2603-16
Dnr. TT- 2015-945
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden motsätter sig det som yrkas i målet.
Skäl för beslut
Ansökan avser ändrad användning från garage till kontor, förråd och
omklädningsrum. Enligt PBL (2010:900) 9 kap 30§ 2 stycket, ska bygglov
ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider
mot detaljplanen. Detta bygglov avser enbart ändrad användning av garaget.
Ärende
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut , § 33, 2016-03-17, är överklagat och
Mark- och miljödomstolen har förelagt nämnden att yttra sig.
Bilagor
Mark- och miljödomstolens mål nr. P 2603-16
Samhällsbyggnad miljö- och byggenhetens dnr. TT-2015-945

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

36(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-25
Tillsyns- och tillståndsnämnden

§ 104
Drogisten 6, Osby, byte oljepanna till pelletspanna
Dnr. MB-2013-135

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att belägga pelletspannan med
omedelbart användningsförbud.
Sammanfattning
Det har kommit till vår kännedom att pelletspannan som anmälan avser är
och har varit i bruk sedan den installerats i början av 2013. Något godkänt
besiktningsprotokoll, kontrollplan eller begäran om slutbesked har inte
inkommit till Samhällsbyggnad, miljö- och byggenheten.
Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom
bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900),
ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift. Fråga om sanktionsavgift tas upp i separat ärende.
Beslutsunderlag
Anmälan daterat 2013-02-21.
Mottagningsbevis daterat: 2013-03-01.
Delegationsbeslut daterat: 2013-03-01.
Föreläggande om komplettering daterad: 2014-11-21.
Kontrollplan daterad: 2014-12-22.
Delegationsbeslut startbesked daterat: 2015-01-27.
Lagstöd
10 kap 4 § PBL (2010:900) Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar
som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.
Skäl till beslut
Eldstäder får enligt ovan nämnda lagstöd inte användas innan man erhållit
slutbesked. Detta för att man ska ha kontroll på att installationen skett på ett
säkert och korrekt sätt.
Ärende
Fastighet: Drogisten 6, Osby.
Ansökan inkom: 2013-02-22.
Sökande: X
Fastighetsägare: X
Beslutet avser: Byte oljepanna till pelletspanna.
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Upplysningar
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.
För att få slutbesked krävs följande:
1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdiganmälan/begäran om
slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad
kontrollplan inlämnas till Tillsyns-och tillståndsnämnden.
2. Skorstensfejarmästaren ska besiktiga anläggningen innan den tas i
bruk.
3. Kopia av skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll ska inlämnas
till tillsyns-och tillståndsnämnden.
Bilagor
1. Ansökan
2. Mottagningsbevis
3. Delegationsbeslut.
4. Delegationsbeslut begäran om komplettering.
5. Besiktningsprotokoll från besiktning innan installation.
6. Kontrollplan.
7. Delegationsbeslut startbesked.
8. Kommunikation påminnelse bygganmälan.
9. Hur man överklagar.
Beslutet skickas till:
Sökande med delgivningsbevis.
Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.
Osbysotarn AB underrättas med brev.
Detta beslut kungörs på www.poit.se
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§ 105
Hasslaröd 3:18, Osby, förhandsbesked för nybyggnad
enbostadshus, överklagan
Dnr. 2011MB919

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att:
1. Överklagan har inkommit i rätt tid.
2. Överklagan innehåller inget nytt i sak som gör att nämnden finner
anledning att ompröva sitt tidigare beslut.
3. Inlämnad överklagan skickas till Länsstyrelsen Skåne.
Bakgrund och sammanfattning
Tillsyns- och tillståndsnämnden lämnade § 68, 2016-05-23 ett negativt
förhandsbesked för uppförande ett friliggande enbostadshus på Hasslaröd
3:18 i Osby.
Beslutet har expedierats 2016-06-02.
Mottagningsbevis inkom i retur 2016-06-13.
Beslutet har överklagats i skrivelse som stämplades in på tillsyns-och
tillståndsnämnden 2016-06-21, överklagandet har inlämnats i rätt tid.
Beslutsunderlag
Överklagan av förhandsbesked från X X daterad 2016-06-21.
Beslut § 68, 2016-05-23.
Jäv
Mats Bentzer (M) anmäler jäv.
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
X
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§ 106
Holma 3:15, Osby, ansökan om dispens för uppförande
av komplementbyggnad inom strandskyddsområde
X/Y: 180062.1685/6254874.4480
Dnr. TT-2016-699
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna
enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med
ansökan och därtill fogad karta uppföra en komplementbyggnad på 135 m²
på fastigheten Holma 3:15 i Osby kommun.
Avgift: Strandskyddsdispens 7 040 Kr. Mervärdesskatt skall inte betalas för
detta beslut.
Faktura översänds senare.
Tomtplatsavgränsning och villkor för beslutet


Endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt
bifogad karta får tas i anspråk såsom tomt.



Befintlig marknivåer skall bibehållas.



Byggnad får inte placeras närmare tomtplatsgräns än 4,5 meter.



Massor får inte placeras i vattnet eller inom strandskyddsområde.



Körskador, arbete eller upplag får inte uppstå/utföras inom
strandskyddsområdet.



Fri passage längs Krusån anses säkerställd enligt markering på kartskiss.



Befintliga solitära träd får inte avverkas eller beskäras så att dess
överlevnad hotas.



Utsättning och inmätning skall utföras av sakkunnig eller genom
beställning hos miljö- och byggkontoret, Osby kommun.
Inmätningshandlingar skall lämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden.

Bakgrund och sammanfattning
Fastighet: Holma 3:15, Osby.
Ansökan inkom: 2016-06-15.
Sökande: X

Fastighetsägare: Sökande.
Beslutet avser: Nybyggnad av komplementbyggnad i form av
garage/verkstad på 135 m² för att kunna underhålla fordon som används i
verksamheten på gården.
Som särskilda skäl för ansökan har Ni uppgivit att:
1. Området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
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4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
7. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som område för
landsbygdsutveckling.
Byggnadsinspektören i Osby kommun har besökt platsen den 2 juni 2016.
Projektets läge
Projektet ligger inom


ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid vattendraget
Krusån med 100 meters bredd på land och i vatten enligt 7 kap 14 §
miljöbalken.



Projektet ligger utanför sammanhållen bebyggelse.



Området omfattas inte av något annat områdesskydd enligt 7 kapitlet i
miljöbalken, det berörs ej heller av naturvårds- eller skötselavtal.



Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kapitlet i
miljöbalken.

Skäl för tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara
goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Miljö-och
byggnämnden får dock enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om
särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara
förenlig med strandskyddets syften.
Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av
områden enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för
att syftet med skyddet skall tillgodoses.
I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 §
att ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade…”. Denna övergripande bestämmelse skall
vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl. a .
7 kap miljöbalken.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

41(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-25
Tillsyns- och tillståndsnämnden

I översiktsplanen för Osby kommun, av kommunfullmäktige antagen den 29
november 2010, anges att marken planeras användas för övrig mark.
Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd
vid vattendraget Krusån med 100 meters bredd.
Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är gårdsplan och
uppställningsplats för bilar, vegetationen utgörs av klippt gräs. Sökande
bedriver en verksamhet med event i form av terrängkörning med bilar
(utanför strandskyddsområdet) fiske och mångkamp mm. Byggnaden
behövs för att serva bilarna som används och för genomgångar inför
eventen. Efterfrågan är hög och verksamheten utvecklas väl.
Marken är utifrån tillsyns-och tillståndsnämndens bedömning att betrakta
som i anspråktagen.
Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under
iakttagande av de villkor som angivits i beslutet får enligt tillsyns-och
tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1
och 4 miljöbalken anses föreligga.
Bedömning enligt 7 kap 26 § om det finns särskilda skäl, strider
projektet mot strandskyddets syften får dispens inte medges!
Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens
nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djuroch växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Möjligen att
passera längs Krusån påverkas inte av åtgärden.
Bedömning enligt 7 kap 25 § görs endast när särskilda skäl
föreligger och när projektet inte strider mot strandskyddets
syften!
Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det
enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre.
Projektet strider ej mot kommunal översiktsplan. Tillsyns-och
tillståndsnämnden finner inte att åtgärderna strider mot miljöbalken
hushållningsbestämmelser.
Tomtplatsavgränsning
Om dispens meddelas skall tillsyns-och tillståndsnämnden enligt 7 kap 18 f
§ miljöbalken göra en tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen är det område
markägaren kan hävda som en privat hemfridszon eller trädgård, där
allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs tomtplatsen av området
närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller
allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den
behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Kring anläggningar kan
man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon.
I detta fall bestämmer tillsyns- och tillståndsnämnden att det markerade
området på kartan ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt.
Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om
•
Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor
efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen,
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

42(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-25
Tillsyns- och tillståndsnämnden

besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall
kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till miljö-och
byggnämnden samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte
överklagas.
•

påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i
enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas
och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i
kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda
som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm.

•

att enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att
gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats
inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då
krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då
råder.

•

att beslutet inte heller befriar Er från skyldigheter enligt miljöbalken
i övrigt eller annan lagstiftning.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten
adress enligt nedan.
I handläggningen av detta ärende har även Agne Andersson, kommunekolog
Osby kommun deltagit.
Bilagor
Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta
Situationsplan
Karta med strandskyddets avgränsning
Karta som visar tomtplatsavgränsning
Beslutet skickas till:
Sökande
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 10 Malmö.
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§ 107
Jupiter 1, Osby, eftersatt underhåll enbostadshus och
komplementbyggnad
Dnr. TT-2015-361

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att förelägga X X som lagfaren
ägare till fastigheten Jupiter 1 att:
1. Slutföra de påbörjade fasadarbetena på bostadshuset på ett sådant
sätt att byggnadens bestånd inte hotas av väder och vind samt att
byggnadens yttre får ett likartad utseende, senast 3 månader från
mottagandet av detta beslut.
2. Slutföra den påbörjade rivningen av den förfallna uthusbyggnaden
senast 3 månader efter att ha tagit del av detta beslut.
3. Punkt 1 förenas med ett vite på 25 000 Kr för varje påbörjad månad
som åtgärden inte utförts.
4. Punkt 2 förenas med ett vite på 10 000 Kr för varje påbörjad månad
som åtgärden inte utförts.
Beslutsunderlag
Anmälan om ovårdat fastighet daterad 2015-03-25.
Bilder tagna vid besök på platsen 2015-03-29.
Tjänsteanteckning från besök på platsen 2015-03-29.
Miljö-och byggnämndens beslut § 96/ 2013-10-03.
Tillsyns-och tillståndsnämndens beslut 2016-01-28 § 14.
Bild tagen på platsen 2016-08-10.
Lagstöd
Punkterna 1, 2 förelägges med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900)
PBL kap 11 § 19.
Punkt 2 förelägges med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap
11 § 21 Plan- och bygglagen (2010:900)
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap 11 § 37 får förelägganden
enligt ovan förenas med vite.
Skäl till beslut
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 8 kap 15 § ska en tomt hållas i
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande
olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Om det på
tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9§, ska den i
skälig utsträckning hållas i sådant skick att den uppfyller sitt ändamål.
Fastigheten Jupiter 1 har tidigare varit föremål för klagomål på grund av
eftersatt underhåll. I miljö-och byggnämndens beslut § 96/ 2013-10-03
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fastställdes en av fastighetsägaren föreslagen tidplan för att ställa
bostadshuset och komplementbyggnaden i vårdat skick.
Bostadshuset skulle enligt den vara färdigställd 2014-06-30 och uthuset
skulle vara färdigställt 2014-12-31. Denna tidplan har inte följts.
Bostadshuset har fortfarande brister som hotar byggnadens bestånd och
upprustningen av uthuset ser inte ut att ha påbörjats, tvärtom har förfallet
fortskridit.
Vid besök på platsen 2015-03-30 konstaterar byggnadsinspektören att
bostadshuset har flera allvarliga brister i underhållet,
komplementbyggnaden har delvis rasat samman och tomten är belamrad
med sopor och skrot.
Fastighetsägaren sökte och erhöll genom beslut § 14 2016-01-28
förlängning av fristen, för när byggnaden skulle vara iordningställd, till och
med den 30 juni 2016.
Påminnelse utsändes 2016-04-28.
Vid kontroll på platsen 2016-08-10 konstaterar byggnadsinspektören att
stora delar av arbetet återstår samt att rivningen av komplementbyggnaden
inte har slutförts.
Fastighetsägaren har i brev 2016-08-15 förelagts att inkomma med
förklaring senast 2016-08-24.
Ärendet
Fastighet: Jupiter 1, Osby.
Anmälan inkom: 2015-03-25.
Fastighetsägare: X X
Beslutet avser: Klagomål på eftersatt underhåll av byggnader och tomt.
Upplysningar
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL kap 11 § 5:
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att
ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen
eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Bilagor
1. Bilder tagna vid besök på platsen 2015-03-30.
2. Tjänsteanteckning från besök på platsen 2015-03-30.
3. Bild tagen 2016-08-10.
Beslutet skickas till:
Sökande med delgivningsbevis.
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Klagande underrättas med brev.
Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsboken.
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§ 108
Laken 1, Osby, nybyggnad av skärmtak
Dnr. TT-2016-1022

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas.
2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.
3. Kontrollansvarig erfordras ej för sökt åtgärd, ansvar för att kontroller
enligt fastställd kontrollplan utförs åligger byggherren.
4. Utstakning krävs inte i detta ärende. Se upplysningar nedan.
Avgift: Bygglovsprövning 1,2 x 1 772 = 2 126 Kr. Kungörelse 217 Kr.
Summa 2 343 Kr. Mervärdesskatt ska inte betalas för detta beslut. Faktura
skickas separat.
Beslutsunderlag
Ansökan daterat 2016-08-10.
Ritningar och handlingar: Plan- och fasadritning, situationsplan, samt
detaljplan.
Yttrande från berörda grannar: har inget att erinra mot uppförande av
skärmtak över befintlig altan.
Stadsarkitektens yttrande: Ingen erinran.
Detaljplan ”Förslag till ändring samt utvidgning åt norr av stadsplanen för
Osby köping, Kristianstads län”. Bestämmelserna innebär bl.a.
att ”punktprickad mark är mark som inte får bebyggas”.
Lagstöd
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked ges inte, den sökta åtgärden får ej påbörjas.
Skäl till beslut
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Sökt bygglov för
skärmtak över befintlig altan innebär att åtgärden utförs på punktprickad
mark, men att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.
Ärende
Fastighet: Laken 1, Osby.
Ansökan inkom: 2016-08-10.
Sökande: X X
Fastighetsägare: X X
Beslutet avser: Nybyggnad av skärmtak över befintlig altan.
Upplysningar
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän tillsyns- och
tillståndsnämnden har gett ett startbesked.
Justerandes sign
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För att få startbesked krävs följande:
1. Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till tillsyns-och
tillståndsnämnden.
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:
1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdiganmälan/begäran om
slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad
kontrollplan inlämnas till Tillsyns-och tillståndsnämnden.
Upplysningar
Utsättning och inmätning ska utföras av sakkunnig eller genom beställning
hos samhällsbyggnad mark- och plan. Inmätningshandlingar ska inlämnas
till tillsyns-och tillståndsnämnden om verkligt utförande avviker från
projekterat.
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de
utförs av samhällsbyggnad mark-och plan.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att
gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
Vad får man göra i väntan på startbeskedet?

Mindre förberedelsearbeten i form av avverkning av enstaka träd och
borttagning av rabatter och gräsmatta mm. får utföras. Observera att sådana
arbeten utförs helt på egen risk.
Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda
sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter
kungörelse i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet.
2. Hur man överklagar.
Beslutet skickas till:
Sökande med delgivningsbevis.
Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.
Detta beslut kungörs på www.poit.se
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§ 109
Lönsboda 52:32, Lönsboda, nybyggnad garage
Dnr. TT-2016-802

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas.
2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.
3. Kontrollansvarig erfordras ej för sökt åtgärd, ansvar för att kontroller
enligt senare fastställd kontrollplan utförs åligger byggherren.
4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
5. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende. Se upplysningar
nedan.
6. Avgift: Bygglovsprövning 5 236 Kr. Mervärdesskatt ska inte betalas
för detta beslut. Faktura skickas separat.
Sammanfattning
Beslutet avser nybyggnad av garagebyggnad på 62 m² inom detaljplanelagt
område. Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
Ansökan daterad 2016-06-22.
Situationsplan daterad 2016-06-22.
Plan- och fasadritning daterad 2016-06-22.
Yttrande från berörda grannar, ingen erinran.
Stadsarkitektens yttrande: Takutformningen antyder att sökande vill utnyttja
vindsutrymmet till max. Sökande erinras om att enbart användning som
förråd tillåts. Tillstyrker liten avvikelse från detaljplanen.
Detaljplan 11-LÖN-32/36 ”Stadsplan för Lönsboda municipalsamhälle”.
Lagstöd
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Skäl till beslut
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan med avseende på att avståndet
till tomtgräns blir 1,0 resp. 3,20 m mot föreskrivna 4,5 m och
byggnadshöjden blir 3,0 m mot föreskrivna 2,5 m. Bedömningen är att
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Berörda grannar enligt sändlista har hörts, ingen har framfört någon erinran
mot föreslagen placering 1,0 m resp 3,2 från tomtgräns och att
byggnadshöjden överskrids med 50 cm.
Ärendet
Fastighet: Lönsboda 52:32, Lönsboda.
Justerandes sign
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Ansökan inkom: 2016-06-22.
Sökande: X X
Fastighetsägare: Sökande.
Beslutet avser: Nybyggnad av garagebyggnad på 62 m²
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän tillsyns-och
tillståndsnämnden har gett ett startbesked.
För att få startbesked krävs följande:
1. Tekniskt samråd ska hållas, ring 0479 52 81 25 för att bestämma tid.
2. Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till Tillsyns-och
tillståndsnämnden.
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän tillsyns-och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs följande:
1. När byggnadsarbetena har avslutats ska färdiganmälan/begäran om
slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL, samt ifylld och signerad
kontrollplan inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.
Upplysningar
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Utsättning och inmätning ska utföras av sakkunnig eller genom beställning
hos samhällsbyggnad mark- och planenheten på telefon 0479-52 82 68.
Inmätningshandlingar ska inlämnas till tillsyns-och tillståndsnämnden.
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de
utförs av samhällsbyggnad mark-och planenheten.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Vad får man göra i väntan på startbeskedet?

Mindre förberedelsearbeten i form av avverkning av enstaka träd och
borttagning av rabatter och gräsmatta mm. får utföras. Observera att sådana
arbeten utförs helt på egen risk. Informera gärna grannarna om
byggplanerna.
Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom
bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900),
ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.
Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda
sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter
kungörelse i Post- och inrikes tidningar.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet.
Justerandes sign
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2. Hur man överklagar.
Beslutet skickas till:
Sökande med delgivningsbevis.
Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev.
SBVT underrättas med e-post.
Detta beslut kungörs på www.poit.se
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§ 110
Lönsboda 47:39, Lönsboda, skymmande växtlighet
mot gata
Dnr. TT-2016-423

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
1. Tillsyns-och tillståndsnämnden förelägger X X som lagfaren ägare
till fastigheten Lönsboda 47:39 i Lönsboda att ta bort skymmande
växtlighet som växer utanför fastigheten mot Valhallavägen och
Norregatan, senast 3 veckor efter att ha tagit del av detta beslut.
2. Sker inte så kommer arbetet att utföras på den försumliges
bekostnad, det betyder att uppdrag lämnas till kommunens
parkavdelning att ta bort buskaget och räkningen för arbetet
översänds till den lagfarna ägaren.
3. Ytterligare åtgärder i ärendet från samhällsbyggnadskontoret
kommer att debiteras lagfaren ägare med 900 kr per påbörjad timme.
Beslutsunderlag
Brev daterat 2016-06-17.
Brev daterat 2016-04-12.
Lagstöd
8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer.
Skäl till beslut
Fastighetsägaren har i brev daterad 2016-04-12 och 2016-06-17
uppmärksammats på att växtligheten utgör en fara för trafiken, vid kontroll
på platsen 2016-08-10 konstaterades att inget gjorts åt den skymmande
växtligheten.
Arbete med skötsel av gatan hindras av den skymmande växtligheten, sikten
är försämrad för trafiken i järnvägskorsningen.
Den skymmande växtligheten utgör därmed en risk för olycka.
Fastighetsägaren har 2016-08-11 kommunicerats ovanstående förslag till
beslut.
Ärendet
Fastighet: Lönsboda 47:39
Fastighetsägare: X X
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogade anvisning.
Bilagor
1. Hur man överklagar.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren.
Samhällsbyggnad Drift med e-post.
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§ 111
Fiskalen 21, Osby, uttagande av byggsanktionsavgift
Dnr. TT-2015-1338

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att:
1. Tillsyns- och tillståndsnämnden delar inte länsstyrelsens uppfattning
att byggsanktionsavgiften är oskälig. Sanktionsavgifterna är tre till
antalet och de är beräknade med den matris som Boverket
tillhandahåller på sin webbplats.
2. Tillsyns- och tillståndsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut i
ärendet om uttagande av byggsanktionsavgift.
3. Tillsyns- och tillståndsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut till
mark- och miljödomstolen.
Beslutsunderlag
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut §13 2016-01-28.
Länsstyrelsens beslut Dnr. 403-9640-16 2016-08-15.
Skäl till beslut
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis liksom tillsyns- och tillståndsnämnden att ” Av rättspraxis framgår att den omständigheten att sökanden
efter påbörjat arbete fullgjort vad som krävs för startbesked inte utgjort
rättelse av den överträdelse som låg till grund för byggsanktionsavgiften (se
Mark och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P7235-13
med flera efterföljande domar)”.
Länsstyrelsen finner vidare att någon rättelse i den mening som avses i 11
kap. 54 § PBL visserligen inte kan anses ha skett.
Tillsyns- och tillståndsnämnden finner att Länsstyrelsens resonemang ”att
det skulle anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift eftersom bolaget rättat
sig efter den information som nämnden lämnat i sin myndighetsutövning
genom att söka bygglov” är helt felaktigt. Sanktionsavgifterna är tre till
antalet och de är beräknade med den matris som Boverket tillhandahåller på
sin webbplats. Denna matris hänvisar Boverket och länsstyrelsen till i sin
tillsynsvägledning.
Skulle man tillämpa länsstyrelsen resonemang behöver ingen söka bygglov
förrän man blir påkommen av tillsynsmyndigheten och då ”göra rättelse i
efterhand” och inga byggsanktionsavgifter kunna tas ut, och det var nog
inte lagstiftarens avsikt.
Ärendet
Fastighet: Fiskalen 21, Osby.
Fastighetsägare: X X
Beslutet avser: Överklagan av länsstyrelsens beslut att upphäva Tillsynsoch tillståndsnämnden beslut om uttagande av byggsanktionsavgifter.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

55(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-25
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten, 205 15 Malmö.
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§ 112
Yttrande över remiss angående muddring efter
dammbrottet i Hästberga
Dnr TT2016-857
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillsynsnämnden beslutar lämna följande yttrande:
Tillsyns- och tillståndsnämnden har tagit del av länsstyrelsens remiss
(diarienummer: 535-22085-2012 1293) angående muddringsbehovet efter
dammbrottet i Hästberga. Nämnden har inte kännedom om behov av
återställningsåtgärder utöver dem som presenteras i underrättelsen.
Nämnden instämmer i länsstyrelsens bedömning att muddring är olämpligt i
Skeingesjön och Tuvesjön.
Nämnden påminner om att Skeingesjön utgör vattentäkt för Osby tätort och
betonar att ifall muddring ska genomföras måste synnerliga
försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att vattentäkten inte påverkas
negativt. Eventuella åtgärder ska ske i samråd med Skåne Blekinge
vattentjänst AB.
Sammanfattning
Utredningar har gjorts för att fastställa konsekvenser av dammbrottet i
Hästberga och bedöma behovet av återställningsåtgärder. Länsstyrelsen
Skåne anser att muddring blir svårt och riskfyllt och anser inte att det är en
lämplig åtgärd. De rapporter som presenteras kommer till samma slutsats,
liksom kommunekologen. Länsstyrelsen önskar besked om ifall nämnden
känner till återställningsåtgärder utöver dem som nämns i rapporterna och
ifall den bedömer att muddringsbehov finns.
Nämnden har inte kännedom om behov av återställningsåtgärder utöver dem
som presenteras i underrättelsen och delar länsstyrelsens bedömning att
muddring inte är lämpligt i Skeingesjön och Tuvesjön.
Skäl för beslut
De rapporter som bifogas remissen redogör för de konsekvenser som
uppkommit till följd av dammbrottet. Särskild tonvikt läggs på de värdefulla
musselbestånd som finns i ån. Slutsatserna är att muddring ej bör
genomföras i sjöarna, då risken för skador på ekosystemet är stor.
Länsstyrelsen drar samma slutsats.
Samråd har skett med kommunekolog Agne Andersson, som avråder från
muddring.
Då Skeingesjön utgör vattentäkt för Osby tätort har samråd även skett med
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). De motsätter sig muddring.
Tillsyns- och tillståndsnämnden instämmer i att muddring är olämpligt i
sjöarna. Ifall muddring måste genomföras måste synnerliga
försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att vattentäkten inte påverkas
negativt.
Justerandes sign
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Tillsyns- och tillståndsnämnden har inte kännedom om behov av
återställningsåtgärder utöver dem som presenteras i underrättelsen.
Beslutsunderlag
Remiss från länsstyrelsen Skåne daterad 11 juli 2017.
Yttrande från kommunekologen, 2016-08-18
Yttrande från Skåne Blekinge Vattentjänst AB, 2016-08-19
Jäv
Lotte Melin(C) anmäler jäv.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne, miljöavdelningen, Maria Nitare,
maria.nitare@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se
kopia till
SBVT AB, lars.svensson@sbvt.se
kommunekologen, agne.andersson@osby.se
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§ 113
Uppdrag till ordförande och vice ordföranden
Dnr TT-2016-1121
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden uppdrar åt ordförande och vice ordförande
att fatta beslut i brådskande ärende, i de fall det behövs under tiden från den
25 augusti till den 12 oktober 2016.
Beslutet skickas till:
Kurth Stenberg,ordförande
Mats Bentzer, vice ordförande
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