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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 19 januari 2017 kl 17:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Geir Hansen 

Justeringens plats och datum Bygg och miljökontoret  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 1-19 

 My Gunnarsson  

 Ordförande 

  

 §1-7, 9-10, 15-19 Sverker Nordgren              § 8, 11-14 Christer Åkesson  

 Justerare 

  

 Geir Hansen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2017-01-19 

Anslaget sätts upp 2017-01-24 Anslaget till och med 2017-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Bygg och miljökontoret 
 

Underskrift 

  

 My Gunnarsson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Sverker Nordgren (M), Ordförande Jäv § 8, 11, 12, 13, 14 
Christer Åkesson (L), 1:e vice ordförande Ersätter Sverker Nordgren (M) som ordförande i § 8, 11, 12, 13, 14 
Geir Hansen (S), 2:e vice ordförande 
Valentin Jovanovic (S) 
Peter Frost Jensen (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jonathan Wetterström (BP) Jäv § 2, ersättare för Lars Nordberg § 1, 3-9, och ersättare för Sverker Nordgren (M) § 8 
Christian Ljungdell ersättare för Jonathan Wetterström (BP) § 2 
Mattias Schiöth (MP) Ersätter Nicklas Lindgren § 1-19 
Ingegerd Eriksson (C) Deltog i § 9-19, ersättare för Sverker Nordgren (M) § 11, 12, 13, 14 
Susanne Lovén (M) Deltog i § 10-19, ersättare för Lars Nordberg § 10-19 

Ersättare och insynsplatser 

Gustaf Törnqvist (V) 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Lena Gerdtsson, Samhällsbyggnadschef 
My Gunnarsson, Nämndsekreterare 
Anna Cedergren, Miljöchef 
Elin Viggh, Miljöinspektör § 11-19 
Bertil Lager, Bygglovsingenjör § 1-6 
Ulrika Larsson, Bygglovsarkitekt 
Karin Gullberg, Stadsarkitekt 
Lisa Nilsson, Planarkitekt § 1-2 
Torbjörn Wahlström, 1:e bygglovsinspektör 

 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 1  

Godkännande av deltagande i bygg och 
miljönämnden 

Dnr - 

Beslut 
Att tillåta partimedlemmar som är intresserade av framtida verksamhet i bygg 
och miljönämnden att delta under kommande sammanträden 2017. 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) lyfter frågan att tillåta partimedlemmar som 
är intresserade av framtida verksamhet i bygg och miljönämnden att delta under 
sammanträdena 2017. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden ser det som ett trevligt 
initiativ och att medlemmarna är välkomna att sitta med under kommande 
sammanträden 2017.      

Beslut skickas till 
Moderaterna 
Barapartiet 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
Centerpartiet 
Sverigedemokraterna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
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§ 2  

Antagandehandling för detaljplan Värby 44:1 i 
Bara i Svedala kommun 

Dnr 2016-000171  

Beslut 
Att anta förslaget till antagandehandlingar för del av Värby 44:1 i Bara, Svedala 
kommun, Skånelän.      
 

Handlingar i ärendet 
Plankarta med bestämmelser. 

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning. 

Granskningsutlåtande. 

Behovsbedömning.     
 

Beslutsgång 
Jonatan Wetterström (BP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Christian Ljungdell (S) går in som ersättare.      
 

Beslut skickas till 
Enligt sändlista. 
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§ 3  

Tejarp 11:4 - uppställning av paviljonger. 

Dnr 2015-000964  

Beslut 
Att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov.    
  

Motivering 
Bygg och miljö har, efter nämndens presidium, föreslagit byggherren att 
komma in med ett nytt placeringsförslag som innebär placering bakom och 
nedanför befintlig skolbyggnad. 

 
Byggherren har dock tagit ställning till att få ärendet prövat med liggande 
förslag eftersom en placering bakom och nedanför befintlig skolbyggnad 
strider mot andra tankar kring gamla skolan och idrottsplats. 

 
Bygg och miljö föreslår avslag eftersom liggande förslag ligger för nära 
Hybyvägen i väster och Ängsvägen norr om och med försämrat 
siktförhållande, att byggnaden är placerad över/intill vattenledning invid 
Hybyvägen, att byggnaden är för stor och dominerande och att 
byggnadens placering framför befintlig skolbyggnad påverkar negativt i ett 
område med mycket kulturhistoriskt värdefull miljö. 
      

Handlingar i ärendet 
Följande handlingar, daterade 2016-11-14 där inget annat anges, ligger 
som underlag för beslutet. 
 
Ansökan 2015-12-17. 
Planritning. 
Fasadritning. 
Situationsplan. 
Verksamhetsbeskrivning. 
Avvecklingsplan. 
           

Beslut skickas till 
Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 
Post och inrikes tidning. 
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§ 4  

Svedala 100:192 - utvändig ändring 

Dnr 2016-000405 

Beslut 
Att avslå ansökan om bygglov för kulör NCS S2502-Y på putsade ytor.   
   

Motivering 
Detaljplanen anger inte någon anvisning av kulör för området.  
Bedömningen kommer att utföras utifrån lagrummet PBL 2 kap 6 § punkt 1 
om god helhetsverkan.  

 
Utifrån ursprunglig färgsättning har förslag på fem olika putskulörer som 
undantas från bygglovsprövning tagits fram av förvaltningen och de 
boende. 
Anledningen till denna begränsning av kulörer är att bibehålla en 
sammanhållen karaktär av fasaderna över en längre tidshorisont och ge 
anvisningar för framtida lovprövningar om färgsättning av fasader.  
 
PBL 2 kap 6 § punkt 1 
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan, 

 
Genom de fem angivna kulörerna kommer en varm och harmoniserande 
färgsättning att prägla gatubilden och skapa en god helhetsverkan för 
området. 
Aktuell ansökan i kulör NCS S 2502-Y avviker från övrig färgsättning då 
den har en kall blå ton i sin kulör, detta kommer tydligt att framgå på en 
stor fasadyta i dagsljus.   
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Kulören kommer att avvika så markant från övrig färgsättning att detta 
kommer att slå sönder den sammanhållna gatubilden som bygg och 
miljönämnden strävar efter och som kännetecknar området.     
Ansökan strider mot det allmänna intresset av god helhetsverkan och 
sammanhållen gatubild som i dag präglar området.   
Bygg och miljönämnden hävdar att det enskilda intresset av att vilja ha en 
avvikande kulör får stå tillbaka mot det allmänna intresset av god 
helhetsverkan och sammanhållen gatubild.  
Bygg och miljönämnden avslår ansökan utifrån lagrummet PBL 2 kap 6 § 
punkt 1. 
     

Sammanfattning av ärendet 
Se tillhörande tjänsteskrivelse.           

 

Beslut skickas till 
Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 



 

 

8(23) 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5  

Svedala 100:195 - utvändig ändring 

Dnr 2016-000461  

Beslut 
Bygg och miljönämnden yrkar att Mark och miljödomstolen fastställer 
Länsstyrelsens och Bygg och miljönämndens beslut samt avslår överklagandet 
från fastighetsägaren på Svedala 100:195.        
  

Motivering 
Detaljplanen anger inte någon anvisning av andel puts eller träfasad som 
byggnaden skall uppföras med. Bedömningen kommer att utföras utifrån 
lagrummet PBL 2 kap 6 § punkt 1 om god helhetsverkan.  
 
PBL 2 kap 6 § punkt 1 
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan, 
Områdets gatubild karakteriseras av putsade fasader med träinslag. 
Ansökan om en hel fasad av trä avviker från områdets karaktär av puts.   
Ansökan strider mot det allmänna intresset av god helhetsverkan och 
sammanhållen gatubild som i dag präglar området.  
Bygg och miljönämnden hävdar att det enskilda intresset av att vilja ha 
träfasad på hela huvudbyggnaden får stå tillbaka mot det allmänna 
intresset av god helhetsverkan och sammanhållen gatubild. 
      

Beslut skickas till 
Mark och miljödomstolen. 
Byggherren för kännedom. 
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§ 6  

Vissmarlöv 6:11 - förhandsbesked 

Dnr 2016-000841  

Beslut 
Att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
med nedan givna villkor. 
 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning.  
Ny byggnad ska anpassa till tomtens långsmala form, avstånd till angränsande 
landsväg samt till de närliggande bostäderna till storlek, placering, uttryck och 
skala.  
Fastigheten ska inte avstyckas dvs. ingen fastighetsreglering ska utföras. 
I kommande bygglov skall en godkänd enskilt avloppslösning redovisas som 
helst är samordnad med grannfastigheten norr om.  
Naturmarken öster om den långsträckta tomten skall inte påverkas av 
byggnationen, utan bevaras orörd. 
      

Beslut skickas till 
Byggherren. 
Berörda sakägare enligt sakägarregister. 
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§ 7  

Värby 61:450 & 61:451 - rivningslov 

Dnr 2016-000713  

Beslut 
Att bevilja rivningslov enligt ansökan, samtliga träd ska skyddas under 
rivningsarbete och största möjliga hänsyn tas för att bevara övrig växtlighet i 
trädgården. Startbesked lämnas när rivningsplan/förslag på kontrollplan och 
plan för skydd av växtlighet i trädgårdarna inkommit. 
      

Motivering 
Ansökan om rivningslov har inkommit till Bygg och Miljö. De två 
fastigheterna som rivningslovet handlar om är belägna utmed 
Spångholmsvägen. 
De två fastigheterna är del av Spångholmen som ur kulturhistorisk 
synpunkt är klassad som mycket värdefull kulturmiljö, bestående av 
Spångholmsgård och några få återstående arbetarbostäder. 
I Länsstyrelsens utredning ”Kulturmiljö på mikro och makronivå” kan man 
bland annat läsa att ”Spångholmen är en väl sammanhållen miljö och utgör 
ett bra exempel på skiftesreformernas plattgårdsetableringar. Miljön är 
välbevarad och enskiftets strukturer som den raka allékantade vägen och 
de stora brukningsarealerna är tydliga i landskapet.”  

 
Den äldsta byggnaden i gruppen uppfördes på 1820-talet och har rött tegel 
med halvvalmat tak. De två arbetarbostäderna som rivningslovet handlar 
om uppfördes 1937 och har putsade fasader och eternittak. Husen rymde 
ursprungligen fyra lägenheter vardera och har väl uppvuxna trädgårdar 
med fruktträd och i fastighetsgräns mot åker olika trädarter, bland annat 
popplar som skyddar mot slättens vindar. Byggnaderna är på grund av 
bristande underhåll nu i så dåligt skick att rivning bedöms vara befogad. 
Rivning ska ske med stor hänsyn till växtligheten i trädgårdarna och 
samtliga träd ska skyddas vid rivning. Vid ersättning ska byggnaderna 
ersättas med likvärdig byggnad, med samma storlek, placering och uttryck.   

 
Enligt gällande detaljplan är fastigheterna märkta med ”k1” vilket innebär: 
”Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär 
eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska ske med särskild 
hänsyn till omgivningen”. 
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Enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 14 §) ska byggnadsverk hållas i ett 
vårdat skick. Byggnadsverk ska underhållas så att dessa egenskaper i 
huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. Underhållskravet gäller för byggnadsverk, det vill 
säga såväl byggnader som andra anläggningar. Byggnader och andra 
anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att deras 
särskilda värden bevaras. Fastighetsägaren har i detta fall brutit mot lagen 
så illa att byggnaderna förfallit avsevärt. En del av vår kulturhistoria går 
med rivningen förlorad. Det finns fler mycket värdefulla byggnader i 
Spångholmen med ännu högre bevarandevärde med samma ägare, och 
dessa ska underhållas för att fler byggnader inte ska behöva gå samma 
öde till mötes. 
     

Handlingar i ärendet 
Ansökan. 
Anmälan om kontrollansvarig. 
Situationsplan. 
     

Beslut skickas till 
Byggherren. 
Berörda sakägare med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 
Kontrollansvarig. 
Post och inrikes tidning. 
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§ 8  

Bara 9:1 - förhandsbesked 

Dnr 2016-000897  

Beslut 
Att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
med nedan givna villkor.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Se tillhörande tjänsteskrivelse.     
  

Handlingar i ärendet 
Ansökan om förhandsbesked 2016-11-04. 
Situationsplan 2016-12-05.  
      

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Christer Åkesson (L) 1:e vice ordförande går in som ordförande. 

Jonathan Wetterström (BP) går in som ersättare för Sverker Nordgren (M).  
    

Beslut skickas till 
Byggherren, Nyman, Jennie. 

Berörda sakägare, se tjänsteskrivelse. 
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§ 9  

Uppföljning av handlingsplan för bättre nöjdhet 

Dnr 2016-000320 

Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna.    
   

Sammanfattning av ärendet 
Bygg och miljö har under hösten tagit fram en handlingsplan för uppnå bättre 
nöjdhet. Handlingsplanen är nu färdig och redovisas för nämnden.    
   

Handlingar i ärendet 
Handlingsplan för bättre nöjdhet.  
         

Beslut skickas till 
Akten. 
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§ 10  

Höjd medlemsavgift Romeleåsen och 
sjölandskapskommittén   

Dnr 2016-000989  

Beslut 
Att meddela Kommunstyrelsen att höjningen är rimlig och hemställa 
Kommunstyrelsen att beakta denna fråga i budgeten 2018.  
        

Handlingar i ärendet 
Skrivelse och stadgar från Romeleåsen och sjölandskapskommittén.  

Yrkanden 
Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag till beslut att nämnden ska 
meddela Kommunstyrelsen att höjningen är rimlig och att hemställa 
Kommunstyrelsen att beakta denna fråga i budgeten 2018. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag till beslut att nämnden ska 
meddela Kommunstyrelsen att höjningen är rimlig och att hemställa 
Kommunstyrelsen att beakta denna fråga i budgeten 2018. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden beslutar enligt hans 
yrkande som förslag till beslut.     
  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 11  

Hemställa teknisknämnd att se över policy och 
plan för vatten och avlopp i Svedala kommun 

Dnr 2017-000042 

Beslut 
Att återremittera ärendet till kontoret för att vid nästa nämnd 2017-02-16 
återkomma med en tjänsteskrivelse och förslag till beslut.      

      

Yrkanden 
1 vice ordförande Christer Åkesson (L) yrkar på att nämnden ska återremittera 
ärendet till bygg och miljökontoret att vid nästa nämnd 2017-02-16 återkomma 
med en tjänsteskrivelse och förslag till beslut.      
 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

1:e vice ordförande Christer Åkesson (L) går in som ordförande. 

Ingegerd Eriksson (C) går in som ersättare för Sverker Nordgren (M).   

1 vice ordförande Christer Åkesson (L) yrkar på att nämnden ska återremittera 
ärendet till bygg och miljökontoret för att vid nästa nämnd 2017-02-16 
återkomma med en tjänsteskrivelse och förslag till beslut.      

1 vice ordförande Christer Åkesson finner att nämnden beslutar enligt hans 
yrkande som förslag till beslut.    
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§ 12  

Bara 11:5 - ansökan om uppskov från krav på 
åtgärda enskilt avlopp 

Dnr 2016-000735  

Beslut 
Att avvakta med att behandla ansökan om uppskov. 
 

Sammanfattning utav ärendet 
Anders Reisnert och Elisabet Åhlin ansöker om uppskov från kravet på att 
åtgärda sitt enskilda avlopp eftersom det kan finnas möjlighet att ansluta 
fastigheten till kommunalt avlopp genom en samfällighet. Länsstyrelsen har 
2016-12-29 förelagt Svedala kommun att ordna kommunalt avlopp i Bara 
kyrkby i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Bygg- och 
miljönämnden avvaktar med beslut i ärendet till dess att kommunen preciserat 
vilka fastigheter som kommer att ingå i verksamhetsområdet och när 
fastigheterna kommer att kunna anslutas. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

1:e vice ordförande Christer Åkesson (L) går in som ordförande. 

Ingegerd Eriksson (C) går in som ersättare för Sverker Nordgren (M).   

 

Beslut skickas till 
Sökande med delgivningskvitto. 
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§ 13  

Bara 19:2 - ansökan om uppskov från krav på 
åtgärda enskilt avlopp 

Dnr 2016-000647  

Beslut 
Att avvakta med att behandla ansökan om uppskov. 
 

Sammanfattning utav ärendet 
Per Brorsson ansöker om uppskov från kravet på att åtgärda sitt enskilda 
avlopp eftersom det kan finnas möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt 
avlopp genom en samfällighet. Länsstyrelsen har 2016-12-29 förelagt Svedala 
kommun att ordna kommunalt avlopp i Bara kyrkby i enlighet med lagen om 
allmänna vattentjänster. Bygg- och miljönämnden avvaktar med beslut i ärendet 
till dess att kommunen preciserat vilka fastigheter som kommer att ingå i 
verksamhetsområdet och när fastigheterna kommer att kunna anslutas. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

1:e vice ordförande Christer Åkesson (L) går in som ordförande. 

Ingegerd Eriksson (C) går in som ersättare för Sverker Nordgren (M).   

 

Beslut skickas till 
Sökande med delgivningskvitto. 
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§ 14  

Bara 20:1 - ansökan om uppskov från krav på 
åtgärda enskilt avlopp 

Dnr 2016-000617  

Beslut 
Att avvakta med att behandla ansökan om uppskov. 
 

Sammanfattning utav ärendet 
Gösta Johansson ansöker om uppskov från kravet på att åtgärda sitt enskilda 
avlopp eftersom det kan finnas möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt 
avlopp genom en samfällighet. Länsstyrelsen har 2016-12-29 förelagt Svedala 
kommun att ordna kommunalt avlopp i Bara kyrkby i enlighet med lagen om 
allmänna vattentjänster. Bygg- och miljönämnden avvaktar med beslut i ärendet 
till dess att kommunen preciserat vilka fastigheter som kommer att ingå i 
verksamhetsområdet och när fastigheterna kommer att kunna anslutas. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

1:e vice ordförande Christer Åkesson (L) går in som ordförande. 

Ingegerd Eriksson (C) går in som ersättare för Sverker Nordgren (M).   

 

Beslut skickas till 
Sökande med delgivningskvitto. 
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§ 15  

Råbergasslätt 1:7 - ansökan om uppskov från krav 
på åtgärda enskilt avlopp 

Dnr 2016-000763 

Beslut 
Att ge sökande möjlighet att utreda om fastigheten Råbergsslätt 1:7 kan 
anslutas till kommunalt avlopp. Resultatet av utredningen ska redovisas för 
bygg- och miljönämnden senast 2017-02-28. Efter det kommer nämnden att 
ställning till när avloppet på fastigheten ska vara åtgärdat.      
 

Motivering 
Enligt nuvarande plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet kommer 
Råbergsslätt 1:7 inte att anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för 
spillvatten. Det finns inte heller planer inom överskådlig framtid på att bygga 
ut det kommunala avloppsnätet dit. Eftersom fastigheten ligger nära gränsen 
till Lunds kommun är det skäligt att fastighetsägaren får möjlighet att utreda 
om fastigheten kan kopplas till kommunalt avlopp i Lunds kommun. 
           

Beslut skickas till 
Sökande med delgivningskvitto. 
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§ 16  

Hyltarp 25:2 - ansökan om uppskov från krav på 
åtgärda enskilt avlopp 

Dnr 2016-000722  

Beslut 
Att inte ge sökande uppskov från kravet på att förbättra det enskilda 
avloppet på fastigheten Hyltarp 25:2. 

 
Att förbjuda sökande att släppa ut avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Hyltarp 25:2 efter 2017-10-31. 
      

Motivering 
Enligt nuvarande plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet kommer 
Hyltarp 25:2 inte att anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för 
spillvatten. Det finns inte heller planer inom överskådlig framtid på att bygga 
ut det kommunala avloppsnätet dit. 

 
Om fastigheten kan anslutas till det kommunala avloppet via egen ledning 
som avtalskund kommer det innebära en kostnad som är åtminstone lika 
stor som att installera ett nytt enskilt avlopp. 
          

Beslut skickas till 
Sökande med delgivningskvitto. 
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§ 17  

Vinninge 15:9 - ansökan om uppskov från krav på 
åtgärda enskilt avlopp 

Dnr 2016-000824  

Beslut 
Att ge sökande möjlighet att utreda om fastigheten Vinninge 15:9 kan anslutas 
till kommunalt avlopp. Resultatet av utredningen ska redovisas för bygg- och 
miljönämnden senast 2017-02-28. Efter det kommer nämnden att ta ställning till 
när avloppet ska vara åtgärdat.      
 

Motivering 
Enligt nuvarande plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet kommer 
Vinnebergsvägen inte att anslutas till det kommunala verksamhetsområdet 
för spillvatten. Det finns inte heller planer inom överskådlig framtid på att 
bygga ut det kommunala avloppsnätet dit. Eftersom det finns ett intresse av 
att bilda en samfällighet i området för att ansluta flera fastigheter till det 
kommunala avloppet som avtalskunder är det skäligt att fastighetsägarna får 
möjlighet att utreda om deras fastighet kan ingå i samfälligheten. 
                

Beslut skickas till 
Sökande med delgivningskvitto. 
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§ 18  

Svedala 202:18 - förbud med vite att släppa ut 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Dnr 2016-001002 

Beslut 
Att förbjuda vid vite om 40 000 kr vardera Magnus Kämpelycke (730723-3952) 
och Christina Kämpelycke (781007-4844) att släppa ut avloppsvatten från 
befintlig avloppsanordning på fastigheten Svedala 202:18 efter 2017-03-01. 
      

Motivering 
Avloppsanordningen på fastigheten består idag endast av slamavskiljning. Efter 
det pumpas avloppsvattnet ut i vattenområde på fastigheten och 
grannfastigheten. Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten 
från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning.  
 
Då fastigheten idag är obebodd finns det ingen anledning att vänta en tid innan 
förbjud ges utan nämnden anser att förbud ska gälla från och med 2017-03-01. 
           

Yrkanden 
Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt 
liggande förslag men att förbud mot utsläpp ska gälla från och med 2017-03-01 
då fastigheten idag är obebodd och det finns ingen anledning att vänta innan 
förbud ges. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt 
liggande förslag men att förbud mot utsläpp ska gälla från och med 2017-03-01 
då fastigheten idag är obebodd och det finns ingen anledning att vänta innan 
förbud ges. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden beslutar enligt liggande 
förslag med hans ändringsyrkande.  
      

Beslut skickas till 
Magnus och Christina Kämpelycke med delgivningskvitto. 
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§ 19  

Delegationsbeslut - 2017-01-19 

Dnr -  

Beslut 
Att lägga delegationsbeslutet till handlingarna.     

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut bygglov till och med 2017-01-13.     

  


