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Sid 1 av 16

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

Plats och tid

Kommunhuset Torsås 2015-03-18 kl 17.15-20.15

Beslutande

Hans Larsson, S, ordf, §§ 19-23, 25-26
Kerstin Ahlberg, S
Agneta Eriksson, S, §§ 19-24, 26-27, ej tjg § 25
Mikael Nilsson, MP
Anita Petersson, C
Magnus Rosenborg, C, tjg ers
Per-Olov Karlsson, SD
Nils Gustling, C
Bengt Rydahl, M, ordf § 24, 27
Ingemar Larsson, tjg ers § 24 , 25, 27 ej tjg ers §§ 19-23, 26
Kjell Mattsson, KD, ej tjg ers
Nicklas Thorlin, SD, ej tjg ers

Övriga deltagande

Martin Storm, Samhällsbyggnadschef, §§ 19-24, 26-27
Kristina Strand, sekreterare
Jan Andersson, miljöinspektör
Pernilla Landin, miljöinspektör, §§ 20-23
Marcus Törnberg, miljöinspektör, §§ 21-22
Ingrid Lindell, bygglovshandläggare, § 25

Utses att justera
Justeringens

Mikael Nilsson
Kommunhuset, 2015-03-19

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

..............................................................................................................Paragrafer
Paragrafer

19-27

Kristina Strand
Ordförande

Hans Larsson §§ 19-23, 25-26, Bengt Rydahl §§
..............................................................................................................
24, 27

Justerande
.................................................................................................................................................................
Mikael Nilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-18

Datum för anslags
Uppsättande

2014-03-19

Förvaringsplats
för protokollet

Nya Kommunkontoret

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Kristina Strand
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

2015-04-10

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 19-27

§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
-

Justerandes signaturer

Upprop
Val av justerare
Anmälan delegationsbeslut 150201-0228
Informationsärenden
- Lantbruksprojektet, Miljösamverkan sydost
- Projekt, magasinera/fördröja Ådala-Almäng
Enskilda avlopp (förbud, vite, föreläggande)
Avloppsärenden med vitesförelägganden, delegation
Vattenmyndigheten, nya åtgärdsprogrammet – yttrande
Vindkraft Kvilla- tillsynsärende
Bygglov, Bergkvara reningsverk
Internkontrollplan bygg- och miljönämnden
Övriga frågor
Överklagat beslut, yttrande till Mark- och miljödomstolen

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 19
Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/BMN0044

Delegationsbeslut för tiden 150201-0228 redovisas, enligt aktbilaga.

Bygg- och miljönämndens beslut
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
-----------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 20
Informationsärenden
Lantbruksprojektet, Miljösamverkan sydost
Miljöinspektör Pernilla Landin informerar.
Ett projekt i syfte att minska övergödningen från lantbruken i Gotlands och
Kalmar län genom att
• Öka kunskapen hos lantbrukare och miljöinspektörer
• Samsyn i tillsynen
Projekt, magasinera/fördröja Ådala/Almäng, Torsås samhälle
Miljöinspektör Pernilla Landin informerar.
Ett projekt som går ut på att genomföra vattenåtgärder som kan magasinera
och fördröja vatten samt förstärka den biologiska mångfalden i området. Även
tillgängligheten lyfts.
Bygg- och miljönämndens beslut
Noterar informationen.
------------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 21
Dnr 2013BMN0452
Förbud förenat med vite mot att släppa ut avloppsvatten på
fastigheten xxxxxxxxxxxxxx, Torsås kommun
Ärendebeskrivning
2013-09-13. Kommunicering utskickat. I samband med
samhällsbyggnadsförvaltningens avloppsinventering har det framkommit att
befintlig avloppsanläggning består av en trekammarbrunn. Det finns inga
uppgifter om efterföljande reningssteg. Avloppsanläggningen uppnår därför
ingen godkänd reningsgrad. Underlag till beslut har kommunicerats. Inga
ytterligare uppgifter inkom under kommuniceringsperioden.
2013-10-17. Föreläggande utskickat.
2013-11-13. Delgivningskvitto har ej inkommit. Nytt föreläggande skickas per
rekommenderat brev med mottagningsbevis. Mottaget 2013-11-23.
2014-04-10. Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning inkom till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
2014-04-16. Provtagning vid provgrop.
2014-04-16. Beslut/tillstånd om att anlägga avloppsanläggning.
Bedömning och motivering för beslutet
xxxxxxxxxxx har förelagts att senast 2014-04-17 ha en godkänd
avloppsanläggning på fastigheten xxxxxxxx. En ansökan har lämnats till
samhällsbyggnadsförvaltningen och ett beslut/tillstånd om att anlägga en
avloppsanläggning har skrivits. För att avloppet ska ses som godkänt och för
att ärendet ska kunna avslutas skall avloppsanläggningen anläggas och en
entreprenörsrapport/utförandeintyg lämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Entreprenörsrapporten/utförandeintyget
bekräftar att avloppsanläggningen är anlagd och visar på om ansökan följts
eller om några avvikelser gjorts. Ärendet avslutas först när samtliga handlingar
inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom
entreprenörsrapport/utförandeintyg saknas finns inga bevis på att
avloppsanläggningen är anlagd. Därför beslutar bygg- och miljönämnden om
förbud förenat med vite mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten
xxxxxxx. Förbudet gäller från och med sex månader efter det att beslutet
vinner laga kraft.
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning enligt
nuvarande uppgifter. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller
därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 1§ och 7 § i Miljöbalken.
Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 21 forts
Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxx inte uppfyller de krav som ställs i Miljöbalken. Av den anledningen
beslutar Bygg- och miljönämnden om förbud att släppa ut avloppsvatten från
fastigheten xxxxxxxxxx som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.
Om förbudet överträds utdöms ett vite på 60 000 kr.
Då kraven i tidigare föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp,
ärendenummer 2013/bmn0452, daterat 2013-11-13 inte uppfyllts, följer detta
beslut med ett förbud förenat med vite på 60 000 kronor för överträdese av
förbudet.
Vitets storlek baseras på andra liknande prövade ärenden. Mark och
miljööverdomstolen 2010-M 3407 utdömde ett vite på 50 000 kronor kopplat
till förbud med vite för ett bristfälligt BDT-avlopp. Miljööverdomstolen
2008:12 fastställde ett vite på 10 000 kronor efter jämkning från 40 000 kronor
då fastighetsägaren hade kontaktat entreprenör i god tid, dock anlades det nya
avloppet kort tid efter ansökan om vitets utdömande, därför jämkades vitet.
En bedömning har gjorts av bygg- och miljönämnden där 60 000 kronor är ett
rimligt belopp för både WC och BDT avlopp. 60 000 kronor är ett snitt på vad
en traditionell avloppsanläggning kan kosta för en fastighet med normal
skyddsnivå och goda markförhållanden.
Bygg- och miljönämnden anser enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken att
fastighetsägaren ska vidta de åtgärder som krävs för att motverka hälso- och
miljöproblem som är kopplade till ej tillräckligt renat avloppsvatten samt att
åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
Lagrum
2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) – Alla som driver en verksamhet ska utföra de
skyldigheter, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför
skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmåtten
ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.
2 kap 7 § miljöbalken -2 kap 3 § ska gälla i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem. Vid bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder jämfört med kostnaden för åtgärderna.
9 kap 1 § miljöbalken – Med miljöfarlig verksamhet avses bland annat utsläpp
av avloppsvatten.
Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 21 forts
9 kap 7 § miljöbalken Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
26 kap 9 § miljöbalken – En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta
om de förelägganden och beslut som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som är meddelade med stöd av balken ska
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.
26 kap 14 § miljöbalken – Får beslut om förelägganden eller vite förenas med
vite.
2 § Lag (1985:206) om vite- Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller
flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet
innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av
föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden
skall vidtas.
Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig
möjlighet att följa föreläggandet. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.
3 § Lag (1985:206) om vite- När vite föreläggs, skall det fastställas till ett
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska
förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa
det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt
belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer
gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att utsläpp av avloppsvatten från fastigheten
xxxxxxxxxxx som inte har genomgått av nämnden godkänd rening är
förbjuden.
Förbudet gäller från och med sex månader efter det att beslutet vinner laga
kraft.
Förbudet riktas sig mot fastighetsägare till xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Förbudet är förenat med vite som ett engångsbelopp på 60 000 kronor. Detta
inträder i samband med att förbudet vinner laga kraft.
Detta beslut ersätter tidigare beslut -föreläggande om att åtgärda bristfälligt
avlopp, ärendenummer 2013/bmn0452, daterat 2013-11-13.
Beslutets fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 och 14§§ samt
med hänvisning till 2 kap 3 och 7§§, 9 kap 1 och 7§§ samt stöd av lag
(1985:206) om vite 2 och 3§§.
Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 21 forts
Upplysningar
En ny avloppsanordning alternativt ombyggnation av befintlig
avloppsanläggning är tillståndspliktig respektive anmälningspliktig. Kontakta
samhällsbyggnads-förvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas.
Skyddsnivå - reningskrav
I föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp, ärendenummer
2013/bmn0452 daterat 2013-11-13, anges vilken skyddsnivå som gäller för er
fastighet xxxxxxx. Det som avgör vilka skyddsnivå-reningskrav som gäller är
närheten till kust, sjö, vattendrag eller dike. Skyddsnivån och reningsgraden
fasställs dock i samband med ansökningsförfarandet inför anläggande eller
korrogering av avloppsanläggningen.
De ställda reningskraven kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning vid val av
avloppsanläggning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se
Ni har 2 möjligheter att häva förbudet och vitets utdömande
1.Sluta använda avloppet eller påvisa att avloppet inte används eller att
avloppet är åtgärdat. Uppföljning av förbudet görs efter sex månader efter att
förbudet vunnit laga kraft om avloppsanläggningen fortfarande används vid
detta tillsynsbesök kommer vite att utdömas.
2.Åtgärda ert bristfälliga avlopp, inom sex månader efter att förbudet vunnit
laga kraft. Samtliga nedanstående punkter måste vara utförda för att förbudet
ska upphävas och inget vite ska utdömas.
• Ansökan om att anlägga enskilt avlopp görs hos Bygg- och Miljönämnden.
• Anläggande och korrigerande av det enskilda avloppet genomförs.
• Utförandeintyg/entreprenörsrapporten samt bilddokumentation lämnas till
bygg- och miljönämnden.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning
--------------Sändlista:
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (delgivningskvitto, besvärshänvisning)
Uffes Grävtjänst, Torsgatan 21, 385 30 Torsås (för kännedom)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 22
Dnr 2015/BMN0185
Avloppsärenden med vitesförelägganden, delegation
Bakgrund
Beslut i avloppsärenden som är förenade med vite ligger hos Bygg- och
miljönämnden.
Nämnden beslutade 2014-08-20 § 68, att beslut om förelägganden för enskilda
avlopp som förenas med vite, delegeras till samhällsbyggnadschefen.
Länsstyrelsen har i beslut fastslagit att det vid bristfällig avloppsanläggning ska
föreläggas om förbud. Kommunen kommer att fortsätta förelägga om åtgärd i
första skedet, därefter går man efter Länsstyrelsen beslut och förbjuder
användande av bristfälligt avloppsanläggning.
Motivering
Tidigare vitesförfarande med löpande vite har inte gett fler godkända
avloppsanläggningar utan endast ett ökat administrativt förfarande.
Vid löpande vite måste kraven månadsvis administreras, därför förslås ett fast
vite om 60 000 kr när det fortfarande finns ett bristfälligt avlopp. Detta gör att
administrationen minskas till ett tillfälle och fler avlopp antas bli åtgärdade.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att upphäva bygg- och miljönämndens beslut 2014-08-20 § 68.
Att med hänvisning till motivering besluta att det vid föreläggande med vite
om bristfällig avloppsanläggning sätts ett fast vite om 60 000 kr.
Att beslut om föreläggande förenat med fast vite om 60 000 kr delegeras till
samhällsbyggnadschefen.
-------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 23
Dnr 2015/BMN0172
Åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt – remiss
Länsstyrelsen dnr 537-5346-2014
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön har tagit beslut om samrådsunderlag till
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de
beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar dels om att
utveckla styrmedel, dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna
som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner.
Miljöinspektör Pernilla Landin och VA-chef Nina Johansson har tagit fram ett
förslag på remissvar för hela Torsås kommuns verksamhet, både som
tillsynsmyndighet och som verksamhetsutövare.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att anta föreslaget remissvar och föreslå kommunstyrelsen anta det som
Torsås kommuns remissvar till Vattenmyndigheten i Södra Östersjön.
-------------

Bilaga:
Förslag till Torsås kommuns remissvar gällande åtgärdsprogram för södra
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Sändlista:
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden
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BMN § 24
Dnr 2015BMN083
Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19
Green Extreme AB
Skrivelse angående ett vindkraftverk verkar vara flyttat mer än
maximalt tillåtet 30 meter vid Kvilla vindkraftpark m.m.
Bakgrund
På fastigheterna Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19 finns sammanlagt sex uppförda
vindkraftverk. GreenExtreme AB har meddelat att företaget är
verksamhetsutövare för vindkraftverken.
xxxxxxxxxxx inkom 2015-02-09 med skrivelse till bygg- och miljönämnden,
Torsås kommun, om vindkraftsanläggning på fastigheterna Kvilla 2:9, 2:13 och
5:19, med yrkande att verksamheten omgående ska stoppas samt förbjudas då
verk 1 är flyttat mer än maximalt trettio meter, vindkraftverken saknar
skuggurkopplingsautomatik och på grund av risken att träffas av iskast på
Mellankärrsvägen.
GreenExtreme AB har meddelat koordinater för vindkraftverket uppmätta av
Sweco (daterat 2014-06-05). Bygg- och miljönämndens granskning bekräftar att
vindkraftverk nummer 1 är flyttat ca 34 meter SO jämfört med gällande
bygglov. Med hänsyn taget till att det enligt Länsstyrelsens beslut 2014-12-17,
Dnr 4403-3398-2014 är bygglovet från 2009 som gäller ligger flyttningen inte
inom de marginaler som kan accepteras utan förnyad bygglovprövning.
Företaget har sökt nytt bygglov (dnr 2015/bmn0010) som för närvarande är
under handläggning. Att kräva någon särskild åtgärd på grund av flyttningen
och under pågående bygglovhandläggning anser Bygg- och miljönämnden inte
är rimligt.
Enligt beslut i Bygg- och miljönämnden 2011-05-17, § 70, ska anläggningen
utrustas så att det finns möjlighet för anläggningen att tillfälligt stanna vid
överskridande av rekommenderade värden för skuggtider. I underlaget till
beslutet framgår det att det är en bostad som inte klarar det rekommenderade
värdet. GreenExtreme AB har bekräftat att verken inte försetts med utrustning
för att tillfälligt stoppa verken. Det innebär att Bygg- och miljönämndens
beslutade försiktighetsmått inte följts.
I den riskanalys som tagits fram av företaget är risken att träffas av iskast på
den enskilda vägen ”Mellankärrsvägen” så liten att Bygg- och miljönämnden i
beslut 2015-01-13, Dnr 2014/bmn 0577, beslutat att inte vidta ytterligare
åtgärder med hänsyn till risk för nedisning och iskast från vindkraftverket.
Detta beslut har överklagats.
Trafikverket har 2014-10-21 meddelat att från enskild väg accepteras
vindkraftverk på ett avstånd som motsvarar totalhöjden (146,5 meter). Från
Mellankärrsvägen är avståndet över 300 meter till närmaste vindkraftverk
Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

BMN § 24 forts
Förbudsskylten som finns uppsatt in till området är en arbetsplatsskylt som ska
tas bort när arbetet är klart.
Sammantaget finner kommunen att det inte finns tillräckliga skäl att nu stoppa
verksamheten på grund av en flyttning på ca 34 meter då en ansökan om
bygglov för närvarande prövas i särskild ordning. Verken har försetts med
utrustning för att tillfälligt kunna stanna verken vid risk för överskridande
enligt Bygg- och miljönämndens beslut om försiktighetsmått enligt
miljöbalken. Risken för iskast har prövats av Bygg- och miljönämnden och är
nu föremål för överklagande.
Kommunen finner därför nödvändigt att avskriva det inkommande ärendet
2015/bmn 0083 utan vidare åtgärd, eftersom aktuella frågor handläggs på
annat sätt eller redan har handlagts. Skulle ansökan om lov inte leda till bygglov
så är det kommunens ansvar att initiera ett nytt tillsynsärende för att pröva
behov av åtgärder.
Bygg- och miljönämndens beslut
Tillsynsärendet, dnr 2015/bmn0083, Skrivelse angående ett vindkraftverk
verkar vara flyttat mer än maximalt tillåtet 30 meter vid Kvilla vindkraftspark
m.m på Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19, avskrivs från vidare handläggning då
verksamhetsutövaren inkommit med ny bygglovansökan.
Reservation
Per-Olov Karlsson reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Hans Larsson, S, deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.
-------------Sändlista:
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (delgivningskvitto,
besvärshänvisning)
GreenExtreme AB, Kungsgatan 28, 41119 Göteborg (delgivningskvitto)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN § 25
Ansökan om bygglov
Tekniska nämnden
Bergkvara 2:33

2015-03-18

Dnr 2015/BMN0116

Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov har inkommit till Bygg-och miljönämnden om omoch tillbyggnad av Bergkvara reningsverk och nybyggnad av cistern på
fastigheten Bergkvara 2:33.
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1932-06-22.
Vid granskning av ärendet framkom det att åtgärderna kommer att ligga på
mark som inte får bebyggas för detta ändamål. Reningsverket ligger inom ett
område avsett för järnvägs- och hamnändamål.
Tekniska nämnden hade den 20 januari 2015 ett informationsmöte till vilket de
närmsta grannar hade bjudits in. VA-verksamheten informerade om
upphandling, hur utbyggnaden är tänkt att genomföras och se ut. Synpunkter
som kom fram på detta möte var att fasaden mot parkeringsplatsen är den
största olägenheten och att man vill ha plantering för fasaden. Grannarna
upplevde sig inte störda av lukt eller buller från anläggningen.
Berörda grannar är hörda och motsätter sig inte åtgärderna.
Liten avvikelse inom befintligt inhägnat område
Bedömning
Befintligt reningsverk är byggt för att avskilja organiskt material och fosfor.
Från och med den 1:a januari 2016 får det samlade utgående vattnet från
reningsverket innehålla högst 50% av mängden kväve i inkommande vatten,
som årsmedelvärde. Av denna anledning måste reningsverket byggas om och
kompletteras med en mindre tillbyggnad samt en cistern.
Alternativa lokaliseringar finns inte. Med hänsyn till reningsverkets funktion
och givna tillstånd är den nuvarande platsen mest lämplig. Med hänsyn taget till
detta samt att tillbyggnaden och cisternen inte påverkar användningen av
området i övrigt bör bygglov kunna beviljas med en liten avvikelse enligt 9 kap
31 b § plan- och bygglagen (PBL)(2010:900).
Bygg- och miljönämndens beslut
att bygglov beviljas enligt 9 kap 31 b § PBL.
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BMN § 25 forts
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller avslutas före
fem år från beslutet vunnit laga kraft.
För lovet gäller:
Kurt Semark godkänns som kontrollansvarig.
Kontrollplan skall inlämnas och godkännas innan startbesked utfärdas.
Tekniskt samråd skall hållas och anmälan skall görs minst tre veckor före
byggstart för att bestämma tid för samrådet.
Utsättning skall ske av sakkunnig och koordinater redovisas till
samhällsbyggnadskontoret.
Startbesked utfärdas efter det som gäller för lovet har uppfyllts.
Anmälan skall göras när arbetet är slutfört för hållande av slutsamråd och
därefter kommer slutbesked att utfärdas. Åtgärd som inte fått slutbesked får
inte tas i bruk enligt 10 kap 4 § PBL och kan föranleda sanktionsavgift enligt
Plan- och byggförordningens (2011:338) 9 kap om byggnaden tagits i bruk
innan slutbeskedet lämnats.
Jäv
Agneta Eriksson, S, och samhällsbyggnadschef Martin Storm deltar inte i
handläggningen av ärendet.
-------------------Information: Faktura skickas separat.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.
-------------Sändlista:
Tekniska nämnden (delgivningskvitto besvärshänvisning)
Berörda grannar
Akten
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Intern kontrollplan 2015
Bygg- och miljönämnden

2015-03-18

Dnr 2015/BMN0187

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar intern kontrollplan 2015. Se
aktbilaga.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att godkänna intern kontrollplan 2015 för bygg- och miljönämnden.
…….
Bilaga:
Intern kontrollplan bygg- och miljönämnden

Sändlista:
Kent Frost, ekonomichef
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Utdragsbestyrkande
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BMN § 27
Dnr 2014/BMN0183
Överklagat beslut – föreläggande från Mark- och miljödomstolen
Kvilla 2:13 och 5:19, mål nr P436-15
Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade 2014-12-18, dnr 403-8134-2014 att upphäva Bygg- och
miljönämndens beslut att inte vidta tillsynsåtgärder och återförvisa ärendet till
nämnden för vidare handläggning.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx har överklagat den del av
länsstyrelsens beslut som gäller giltigheten av ett bygglov för två vindkraftverk
på fastigheterna Kvilla 2:13 och 5:19 meddelat 2011-05-17, § 69.
Yttrande
Bygg- och miljönämnden motsätter sig xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
yrkande. Bygg- och miljönämnden delar Länsstyrelsens bedömning av
bygglovets giltighet. Ett bygglov ska påbörjas inom två år från beslutsdatum.
Bygg- och miljönämnden anser att fristen ska räknas från det sista rättsliga
avgörandet av bygglovet. Detta gjordes av Mark- och miljödomstolen 2012-0213. Bygglovet är då giltigt till 2014-02-13.
Bygg- och miljönämnden har till Länsstyrelsen redovisat en kalenderanteckning
om arbetsplatsbesök den 9 december 2013 då byggnadsinspektör och
handläggare konstaterade att armeringsplatta och armering var påbörjat för
verk 5 (Kvilla 5:19).
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden antar yttrandet och översänder det till Mark- och
miljödomstolen som svar på föreläggandet.
------------------Sändlista:
Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
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