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Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 42                 2013-06-12 

 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att inga ändringar finns i dagordningen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden §  43                 2013-06-12 

 

Ändring av detaljplan för Stanstorp 9:1, G:a Brandstationen (dnr 
P0003/2013) 
 
Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostad, 
kontor och centrumverksamhet. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter 
än statliga och kommunala inom planområdet. 
Tidigare har kommunen haft sin brandstation inom fastigheten. Senare har 
byggnaden fungerat som lokal åt en elfirma med butik, lokal för arbetsträning 
samt bostad. För tillfället pågår diskussioner med en radiostudio som vill 
etablera sig här. Planområdets areal uppgår till ca 1800 kvm. 
Marken ägs av Db Media AB och planen handläggs med ett enkelt plan- 
förfarande. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för 
Stanstorp 9:1, G:a Brandstationen, enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-04-24 att låta sända ut förslag 
till ändring av detaljplan för Stanstorp 9:1, G:a Brandstationen på samråd, enligt 
5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna redogörelsen efter samråd 
 
att anta föreliggande förslag till ändring av detaljplan enligt 5 kap. plan- och 
bygglagen. 
_______________  

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 44                  2013-06-12 

 

Förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen-
området (P0006/2010) 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på 
gräsplanen och parkeringen vid Åttevägen i centrala delen av Hjärup. Området 
är en del av Hjärup 18:2 m fl och omfattar ca 36 500 kvm. Kommunen äger större 
delen av marken. 
Inom planområdet ingår två parkeringsplatser som ägs av bostadsrätts-
föreningen Centrumgården respektive Staffanstorpshus.    
  
I framtidens kommun anges att området utvecklas till en varierad boendemiljö 
med 15-30 bostäder/hektar i två våningar, efter det att Hjärups IP byggts ut och 
nya idrottsplaner anlagts.  
 
Planförslaget avses handläggas med normalt planförfarande.  
 

 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att uppdra till kommundirektören att 
påbörja arbetet med att genom lämplig exploatör bebygga aktuellt område i 
enlighet med kommunens översiktsplan – Framtidens kommun perspektiv 2038.  
 
Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att utarbeta detaljplan för Åttevägenområdet i Hjärup i enlighet med  
 

Hjärups 
skola 

Hjärup 
Hjärupslundsskolan 

Hjärup IP 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 44 forts.        2013-06-12 

 

Förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen-
området (P0006/2010) 
 
vad som framgår i kommunens översiktsplan – Framtidens kommun perspektiv 
2038. 
Vid detaljplanearbetet skall särskilt trafiksituationen beaktas, vilket skall 
redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Miljö-  och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-05-31 
upprätta förslag till detaljplan.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att låta sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, 
Åttevägenområdet på samråd i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
________________  
 
Carina Dilton (S) yrkar att eftersom kullen inom området tas bort skall en ny 
kulle skapas någon annanstans. 
 
Björn Magnusson (FP) yrkar att utredning görs om hur trafiksäkerheten kan 
säkerställas med den planerade trafikökning som kommer att bli på Klockare-
gårdsvägen. 
 
Ordförande ställer proposition på lagda yrkanden och finner att nämnden 
bifaller yrkandena. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, 
Åttevägenområdet på samråd i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
 
att eftersom kullen inom området tas bort skall möjlighet för en ny kulle kunna 
skapas någon annanstans, 
 
att utredning görs om hur trafiksäkerheten kan säkerställas med den planerade 
trafikökning som kommer att bli på Klockaregårdsvägen. 
________________  
Rolf Lind (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45                  2013-06-12 
 
 
Förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (dnr 
P0021/2008) 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslut-
ning till Tågvägen i centrala delen av Hjärup. I Framtidens kommun anges att 
området utvecklas till en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar i två 
våningar.   
 
Planförslaget avses handläggas med normalt planförfarande. 

Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att till kommundirektören lämnat uppdrag 
att lämna förslag till samarbetspartner för bebyggande av området skall gälla för 
en utformning i enlighet med kommunens översiktsplan  Framtidens kommun - 
perspektiv 2038. 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden lämnat uppdrag om detaljplan för Spårvägen/Tågvägen skall gälla för 
en utformning i enighet med kommunens översiktsplan – Framtidens kommun 
perspektiv 2038.  
 
Miljö-  och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-05-31 
upprätta förslag till detaljplan.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att låta sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd 
i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________ 
 

Hjärupslundsskolan 

Spårvägen 

Hjärup 

Tågvägen 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45 forts.        2013-06-12 
 
 
Förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (dnr 
P0021/2008) 
 
Carin Dilton (S) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut. 
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Ordförande ställer proposition på lagda yrkanden och finner att nämnden 
beslutat bifalla ordförandens yrkande. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd 
i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________ 
 
Rolf Lind (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftlig mot beslutet, bilaga § 
45. 
_______________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46                  2013-06-12 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan för miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden (dnr M0297/2011, B0400/2011) 
 
Allmänt 
Dokumenthanteringsplanen ger enheterna inom miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden en överblick och kontroll över sina allmänna handlingar och förbättrar 
därmed allmänhetens möjligheter att söka information. Planen underlättar också 
arbetet i arkivet och kan på sikt frigöra utrymme då en del handlingar kommer 
till att gallras. 
 
Aktrensning 
När ett ärende är avslutat ska akten rensas. Detta innebär att alla handlingar av 
tillfällig betydelse kan slängas (exempelvis; utkast, anteckningar, övertaliga 
kopior). Handlingar som har betydelse för ärendet och som tillför sakuppgifter 
får inte gallras. Handlingar som ska bevaras och aldrig gallras ut ska vara 
utskrivna, i största möjliga mån, på enkelsidigt papper eftersom dubbelsidiga 
utskrifter tenderar att klibba ihop med tiden. Akten ska även rensas på gem, 
post-it-lappar, plastfickor och häftklamrar som tar plats i arkivet och sliter på 
handlingarna samt förkortar papprets livslängd. 
 
Gallring 
Handlingar som gallras delas upp i två slag:  

• handlingar med känslig information såsom personnummer och 
sjukdomstillstånd (exempelvis när det gäller bostadsanpassningsärenden) 
ska förstöras genom att strimlas i dokumentförstörare,  

• övriga handlingar som ska gallras kan läggas direkt i pappersåter-
vinningscontainer. 

 
Gallringsfrist 
När gallringsfristen i planen uppges vara två år, innebär detta två kalenderår 
efter det att handlingen inkom eller ärendet upprättades dvs. en handling 
inkommen/upprättad 2011 får tidigast gallras 2014-01-01. 
Gallring vid ”inaktualitet” innebär att handlingen får förstöras när den inte 
längre behövs för arbetet och har förlorat sin betydelse för enheten. 
Handläggaren i ärendet bestämmer när en handling är inaktuell.  
 
 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46 forts.        2013-06-12 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (dnr M0297/2011, B0400/2011) 
 
Arkivering 
De handlingar som ska bevaras i ett ärende arkiveras antingen i närarkivet  
eller i kommunarkivet. I planen står det endast när en handling ska förflyttas  
till kommunarkivet, ska den inte det är kolumnen tom, vilket innebär att den 
förvaras i närarkivet. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta dokumenthanteringsplanen, bilaga § 46. 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47                  2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 

Redogörelse för ärendet 
En avloppsanläggning inrättades 1988 som bestod av en trekammarbrunn med 
filterbrunn dit allt avloppsvatten (WC- och BDT-vatten) avleds via ett täckt dike.  

Med anledning av att avloppsanordningen inte uppfyllde gällande reningskrav 
fick (personuppgift) råd från Miljöenheten, daterat 2000-02-24, att senast 2001-12-
31 åtgärda avloppsutsläppen så att miljöbalkens krav på godtagbar 
avloppsrening uppfylldes. Påtalade avloppsåtgärder vidtogs inte av 
(personuppgift). Av denna anledning anmodades (personuppgift) den 2002-01-
15 att kontakta Miljöenheten samt informerades om att vite riskerades om 
godkänd avloppsanordning inte installerades.  

(personuppgift) ansökte då 2002-02-28 om dispens angående avloppsåtgärder 
pågrund av att fastigheten skulle säljas under 2002, långvarig sjukdom samt 
ekonomiska svårigheter. Enligt Miljöenhetens noteringar hade förvaltningen inte 
några erinringar mot att avvakta med avloppsåtgärder tills utgången av 2002 
under förutsättning att rubricerad fastighet skulle säljas och att den nye ägaren 
skulle åtgärda avloppet.   
 
Miljöenheten genomförde en uppföljande avloppsinventering under 2009. Av 
inventeringen framkom att fastigheten ännu inte var såld enligt tidigare lämnade 
uppgifter om att fastigheten skulle vara såld senast 2002. Avloppsanordningen 
på fastigheten (personuppgift) var fortfarande oförändrad vilket innebar att 
denna endast består av en trekammarbrunn med filterbrunn, d.v.s ingen 
godkänd avloppsanläggning hade ännu inte inrättats av Jilali Bouassa samt 
Barbro Holmberg. 
 
Eftersom Miljöenhetens råd om avloppsåtgärder inte följdes, fanns det skäl att 
2009-04-08 förelägga fastighetsägaren att ansluta spillvattenavloppet från 
fastigheten (personuppgift) till det kommunala avloppsnätet eller åtgärda 
avloppsanordningen. 2010-04-20 hade anslutning till den allmänna avlopps-
anläggningen ännu inte skett enligt lämnade uppgifter från Tekniska enheten. 
Någon avloppsansökan hade heller inte inkommit den 21 maj 2010 till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som visar att avloppsanläggningen har åtgärdats 
enligt beslut dnr. 2000-0144-6. 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 
Av denna anledning vitesförelades (personuppgift)  
2010-06-16 i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 52/10, att senast sex 
månader efter delgivning, ansluta spillvattenavloppet till det kommunala 
avloppsnätet alternativt inrätta en enskild avloppsanläggning.  
 
Eftersom (personuppgift) har visat intresse för kommunalt avlopp så har 
tekniska enheten upprättat en anslutningspunkt 2011-08-16 för fastigheten 
(personuppgift) till kommunala avloppsnätet. Fastighetsägaren ansvarar för att 
fastigheten ansluts till det kommunala avloppsnätet.  
 
2013-05-14 har anslutning till den allmänna avloppsanläggningen ännu inte skett 
enligt lämnade uppgifter från tekniska enheten. 

Kommunicering 
Förslag till beslut har översänts för kommunicering. Synpunkter har framförts av 
(personuppgift) och hon anser bland annat följande i sak: Hon blev tvingad att 
anlägga ett nytt avlopp trots att pengar inte fanns. När sedan nämnden fattade 
ett vitesföreläggande såg hon möjligheter att hon måste till varje pris åtgärda 
avloppet genom att låna pengar från olika låneinstitut. Hon trodde dock att hon 
kunde belåna halva sitt ägande av fastigheten. Hon har verkligen försökt allt, 
många gånger om. Pressen har varit enorm. Hon fick också stroke i samband 
med detta. Fastigheten är till salu. Mäklaren är naturligtvis informerad om att 
avloppet inte är anslutet till kommunalt avlopp. När den sista biten kvarstod 
inne på gården, grävning och anslutning till rören i källaren, fick hon ett 
erbjudande av de som utfört den omfattande långa grävningen utanför 
fastigheten. Erbjudandet var säkert bra, men hon kunde ej heller här få fram 
pengar. Och dessutom ville entreprenören ha det i förskott. Så turerna är många 
och så trist alltihop. Vad görs med andra, som tvingas att anlägga avlopp om ej 
pengar finns? Hon har för hennes del vetat att försäljning skulle bli aktuell. Men 
andra likt henne som ej vill lämna sina hus, ska dem också tvingas att lämna hus 
och hem? Hon är skyldig Staffanstorps kommun och har en betalningsplan som 
har bifogats med synpunkterna. Månadskostnaden är 2625 kr, detta berövade 
hennes matkostnad. Släkt och vänner hjälper henne dock mycket.  
 
 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts.        2013-06-12 

 
(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 
Att ärendet förblev en kredit/inkassotjänst, som trots allt även detta, berodde på 
efter välvilliga vänliga och många samtal med bl.a. (personuppgift), som hade 
alla kontakter med alla berörda parter. Hon fick en ytterligare vänlig kontakt 
med Kommunjuristen Björn Anbring som fann en möjlighet i lagen för att hon 
skulle slippa gå i konkurs. Hon var och är mycket tacksam för detta. Så hon 
upplevde att man verkligen ville hjälpa henne. I lagen fanns en möjlighet att 
avbetala i 10 år för att få en månadskostnad på inkasso, som hon nu har, för att 
månadskostnaden skulle bli överkomlig. Hela beloppet ska naturligtvis lösas och 
betalas vid fastighetsförsäljning. Och hon hoppas att hon överlever hela alltet. 

Skäl för beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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. 
Med stöd av 26 kap. 14 § miljöbalken får ett sådant beslut om föreläggande eller 
förbud förenas med vite. 
 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller 
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar 
eller andra inrättningar utföras. 
 
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 
koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: 

- Grundvatten av god kvalitet 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Ingen övergödning  
- God bebyggd miljö 

 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts.        2013-06-12 

 
(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 
Vattenmyndigheten har beslutat utifrån vattendirektivet om miljökvalitets-
normer för samtliga yt- och grundvattenförekomster enligt vattenförvalt-
ningsförordningen SFS 2004:660 och Naturvårdsverkets klassificerings-
föreskrifter NFS 2008:1. De grundläggande kvalitetskraven inom vatten-
förvaltningen, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla 
vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god 
ekologisk potential senast den 22 december 2015.  
 
För att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer har vattenmyndigheten för Södra 
Östersjöns vattendistrikt beslutat om åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljö-
balken och 6 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen. 

Bedömning  
Mark- och miljödomstolen har i annat ärende avslagit nämndens ansökan om 
utdömande av vite på grund av att beslutet var otydligt formulerat då tid-
punkten för överträdelse inte stod helt klart. Dessutom har kommunen byggt ut 
det kommunala avloppsnätet så att anslutningsmöjlighet finns för fastigheten 
(personuppgift). Med anledning av detta handlägger nämnden ärendet på nytt 
och gör en ny bedömning i ärendet.  
 
Det innebär att detta vitesföreläggande omformuleras jämfört med tidigare 
föreläggande genom att detta vitesföreläggande preciseras ytterligare. På så vis 
har tidpunkten för åtgärder samt vilka åtgärder som ska vidtas förtydligats. 
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning 
vilket bl a leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Utsläpp av orenat 
avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för förorening 
av omgivande vattentäkter. Gamla undermåliga avloppsanordningar innebär 
även en hygienisk risk. Spillvattnet innehåller höga halter bakterier som kan 
förorena vattendrag, diken och enskilda vattentäkter i området. 
 
Fastigheten (personuppgift) har idag ett enskilt avlopp utan tillfredsställande 
rening och uppfyller inte kraven enligt miljöbalken. Fastighetens avlopp går idag 
via en trekammarbrunn och filterbrunn till ett dike. Spillvattnet från 
(personuppgift) bedöms indirekt avledas till Lommabukten i Öresund via Höje å. 
Inkoppling till den kommunala anläggningen har inte skett. Den mest effektiva 
reningen fås i kommunala reningsverk. 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts.        2013-06-12 

 
(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 
 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om enskilda avlopp 
uppfyller ett enskilt avlopp med endast trekammarbrunn med efterföljande 
filterbrunn inte ställda funktionskrav, dvs. avloppsanordningen utgör inte 
tillräcklig rening av spillvatten. Enligt NFS 2006:7 skall en avloppsanläggning 
minst klara reningsgraden 90% reduktion fosfor (tot-P), 50% reduktion av kväve 
(tot-N) samt 90 % reduktion av syreförbrukande ämnen (BOD7) för miljöskydd. 
Dessa reningskrav klarar inte avloppsanordningen på fastigheten 
(personuppgift). 
 
För att förbättra situationen, avseende belastning av näringsämnen, har kom-
munen byggt ut det kommunala avloppsnätet så att anslutningsmöjlighet finns 
för fastigheten (personuppgift). Den allmänna avloppsanläggningen leder 
spillvattnet till det kommunala reningsverket. Vid en anslutning erhålles en 
reduktion av fosfor (Tot – P) och kväve (Tot –N) på mellan 70-98%, vilket skall 
jämföras med 10-20% reduktion av samma näringsämnen efter en slamavskiljare. 
 
Fastigheten (personuppgift) är belägen i Höje å:s avrinningsområde. Höje å har 
problem med övergödning. Övergödning beror på för stora mängder av växt-
näringsämnena fosfor och kväve i vattnet. Höje å:s avrinningsområde omfattas 
därför av vattendirektivets åtgärdsprogram.  
 
Miljökvalitetsnormer har fastställts för vattendraget och det anges att den 
ekologiska statusen på Höje å är klassad som dålig enligt NFS 2008:1.  
Av Södra Östersjöns vattendistrikts åtgärdsprogram framgår bland annat att 
kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som 
bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status eller god kemisk status.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
bedömer att avloppsvatten från fastigheten mynnar ut till Höje å och att 
nuvarande avloppsutsläpp därmed bidrar till negativ näringspåverkan på Höje 
å. Det aktuella avloppet ligger därmed i ett Höje å:s avrinningsområde där miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att hög skyddsnivå för miljöskydd ska 
tillämpas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7. Därför måste nuvarande 
avloppsanordning åtgärdas genom att fastigheten kopplas till det kommunala 
avloppsnätet. De höga halter av kväve och fosfor som uppmätts i Höje å kan 
självklart inte endast tillskrivas utsläppen från fastigheten (personuppgift) utan 
är en total summa från all form av utsläpp. Fastighetens avlopp måste ses i ett 
större sammanhang avseende näringsbelastningen på vattendragen i regionen. 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts.        2013-06-12 

 
(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 
 
Fastighetsägarna har erhållit information om att anslutning till kommunalt VA-
nät skall ske. Trots detta har ingen inkoppling skett. Eftersom tidigare krav inte 
följts, finns det skäl att vid vite förelägga fastighetsägarna till (personuppgift) att 
ansluta spillvattenavloppet till det kommunala avloppsnätet. Fastighetsägarna 
har under hela ärendets gång, påbörjat 2000, varit medvetna om det bristfälliga 
avloppet. Det har nu gått drygt 13 år utan att fastighetens avloppsanordning har 
åtgärdats. Det finns för närvarande inte heller några indikationer på att fastig-
hetens avlopp ska anslutas till kommunala avloppsnätet. Det finns därför skäl att 
besluta om ett nytt vitesföreläggande. 
 
Det satta vitesbeloppet på 80 000 kronor anses inte orimlig med hänsyn till att 
(personuppgift) har haft lång tid på sig att åtgärda avloppsanordningen.  Den 
angivna tiden för att åtgärda avloppsanordningen innan vitet utfaller kan heller 
inte anses vara orimlig. Vitesbeloppet på 80 000 kr har ställts i relation till 
kostnaderna för att utföra den förelagda åtgärden så att det är ekonomiskt 
fördelaktigt att följa föreläggandet än att betala vitet. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken om att kostnaden för åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 
Vid avvägningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tas till de 
störningar som verksamheten ger upphov till och nyttan av skyddsåtgärder 
jämfört med kostnaden för sådana åtgärder enligt skälighetsregeln i miljöbalken. 
Kostnaden för att ansluta fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen 
består dels av anläggningsarbetet för installation till anslutningspunkten och dels 
av en anslutningsavgift. Kostnadsstorleken som en enskild anläggning medför, 
är av samma storleksordning som en anslutning till den allmänna avlopps-
anläggningen. Den rening av avloppsvattnet som en enskild anläggning ger, är 
en sämre skyddsåtgärd vid en jämförelse med en anslutning till den allmänna 
avloppsanläggningen.  
 
Mot bakgrund av detta, anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte 
är oskäligt, med hänsyn till kostnaden för åtgärden i förhållande till miljönyttan, 
att kräva anslutning till det kommunala avloppsnätet jämfört med inrättande av 
en enskild avloppslösning. Installationen är en skyddsåtgärd som är motiverat 
att kräva för att undanröja olägenheten som verksamheten nu ger upphov till. 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts.        2013-06-12 

 
(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2000-0144) 
 
Ändamålet med föreläggandet, att ansluta till det kommunala ledningsnätet, 
bedöms vara av betydelse. En anslutning är nödvändig för att minska utsläppen 
av näringsämnen till hav, sjöar och vattendrag samt för att minimera risken för 
utsläpp av hälsoskadliga bakterier från enskilda avloppsanläggningar. Detta för 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte skall uppkomma enligt 9 kap. 
7 § samt 2 kap. 3 § miljöbalken. 
 
De synpunkter som har tillförts ärendet i samband med kommuniceringen 
ändrar inte miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tidigare inställning och 
bedömning i ärendet. Nämnden ställer likställda krav på alla fastighetsägare som 
inte har ett godkänt avlopp med utgångspunkt från de lokala miljöförhållanden. 
(personuppgift) haft kännedom (sedan 2000) om att fastighetens avloppsystem 
måste åtgärdas vilket innebär att de borde ha planerat sin ekonomi på så sätt att 
erforderliga avloppsåtgärder möjliggörs. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
• att upphäva nämndbeslutet § 52/10 

 
• att med stöd av 26 kap. 9 och 14 § § miljöbalken (1998:808) och med 

hänvisning till 2 kap. 3 § samt 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808), förelägga 
(personuppgift) samt (personuppgift), att ansluta fastigheten 
(personuppgift) till det kommunala avloppsnätet. 
 
Föreläggandet enligt ovan förenas med vite om 40 000 kronor för vardera 
(personuppgift), att från och med sex månader efter delgivning av detta 
beslut ha vidtagit påtalade åtgärder.                              
 
En bekräftelse på att anslutningsavgiften är betald ska skickas till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden när inkoppling till det kommunala 
avloppsnätet har skett. 

_______________  
 
 
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48             2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 

Redogörelse för ärendet 
Fastighetens avlopp går idag via en trekammarbrunn och en filterbrunn till ett 
täckt dike. Denna typ av anläggning uppfyller inte kraven på en godkänd 
anläggning. Fastigheten ligger inom avrinningsområdet för Höje å, vilken 
mynnar i Öresund. 
 
För att minska utsläpp av näringsämnen till hav, sjöar och vattendrag, och för att 
minimera risken för utsläpp av hälsoskadliga bakterier från enskilda avlopps-
anläggningar arbetar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps 
kommun med en genomgång av ännu inte åtgärdade enskilda avloppsan-
läggningar i kommunen.  
 
Detta med syfte att identifiera och förbättra anläggningar som inte uppfyller 
Miljöbalkens (SFS 1998:809) krav samt att se till att fastigheter inom 
verksamhetsområde för allmän avloppsanläggning ansluter sig.      
 
Kommunen har, efter beslut i kommunfullmäktige, tagit på sig ansvaret för att 
lösa avloppsfrågan för fastigheten (personuppgift) genom att inrätta 
verksamhetsområde för allmänt avlopp. Fastighetsägaren ansvarar för att 
fastigheten ansluts till det kommunala avloppsnätet. 
 
Eftersom inga indikationer inkommit på att fastighetens avlopp skulle vara 
anslutet till den allmänna avloppsanläggningen anmodades fastighetsägaren 
2005-11-18 att inkomma med uppgifter till Miljöenheten. 2005-11-21 tog 
(personuppgift), delägare av (personuppgift) dödsbo och boende på fastigheten, 
kontakt med Miljöenheten angående avloppet. Vid telefonsamtalet framkom att 
(personuppgift) trodde att fastigheten var inkopplade till det kommunala 
avloppsnätet.  
Efter att Miljöenheten kontrollerat uppgifterna med kommunens tidigare 
tekniska avdelning, Markteknik, samt ekonomiavdelningen framkom att 
fastighetens avlopp inte var inkopplat till det kommunala avloppsnätet.  
 
Fastighetsägare har i beslut dnr. 2002-0315-6 förelagts att senast 2006-09-31 
ansluta spillvattenavloppet från fastigheten (personuppgift) i Staffanstorps 
kommun till den allmänna avloppsanläggningen. 2006-10-27 hade anslutning till 
den allmänna avloppsanläggningen ännu inte skett.  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
Eftersom beslut med dnr. 2002-0315-6 inte följdes, fanns det skäl att vid vite 
förelägga fastighetsägaren att ansluta spillvattenavloppet från fastigheten 
(personuppgift) till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och samhälls-
byggnadsnämndens beslut om anslutning till kommunalt avlopp daterat 2006-
11-16 skickades ut med mottagningsbevis, men hämtades inte ut av  
(personuppgift). 2007-06-28 hade anslutning till den allmänna avloppsanlägg-
ningen fortfarande inte skett. 
 
Med anledning av man inte hade ett mottagningsbevis så beslutade miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden om ett nytt vitesföreläggande daterad 2007-06-28 om 
att anslutning till kommunalt avlopp som skulle ske senast 2007-12-31. 
 
Miljöenheten genomförde en uppföljande avloppsinventering under 2009. 
Inkoppling till den allmänna avloppsanläggningen hade ännu inte skett.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömde att ett nytt vitesföreläggande 
var motiverat med anledning av att tidigare vitesföreläggande daterat 2007-06-28 
bedömdes ha ett lågt vitesbelopp med hänsyn till dåvarande förhållanden samt 
att det hade gått lång tid sedan vitesföreläggandet har löpt ut. Tidigare hade 
(personuppgiftI förelagts, dock hade (personuppgift) blivit lagfarna ägare till 
fastigheten (personuppgift) och därför fanns det anledning att vitesförelägga de 
nuvarande fastighetsägarna. 
 
Av denna anledning vitesförelades (personuppgift) på nytt 2009-06-10 i Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 46/09, att senast sex månader efter 
delfåendet av detta beslut, ansluta spillvattenavloppet från fastigheten 
(personuppgift) i Staffanstorps kommun till det kommunala avloppsnätet.  
(personuppgift) blev delgivna detta beslut (§ 46/09) 2009-08-05 vilket innebär att 
inkoppling till det kommunala avloppsnätet skulle ha skett senast 2010-02-05. 
2010-04-29 hade anslutning till den allmänna avloppsanläggningen inte skett 
enligt lämnade uppgifter från Tekniska enheten. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yrkade den 30 april 2010 att 
Miljödomstolen skulle döma ut vite enligt miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens beslut från den 10 juni 2009, om föreläggande angående anslutning  
till det kommunala avloppsnätet enligt miljöbalken. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
(personuppgift) bestred nämndens ansökan om utdömande av vite och de 
anförde i huvudsak följande. De har inga pengar att betala vitet med eftersom de 
har en inkomst om 3000 kr var i månaden. Inte heller har de råd att betala en 
trekammarbrunn. 
 
Efter kontakt med Individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun har 
(personuppgift) i nytt yttrande anfört i huvudsak följande. Sedan flera tillbaka år 
tillbaka har de löpande haft kontakt med socialnämnden i kommunen avseende 
sina ekonomier. De har månatliga möten med kommunen för att under dessa få 
praktisk hjälp med att betala räkningarna. De vill ansluta sig till det kommunala 
avloppsnätet snarast möjligt. Efter kontakt med stadsbyggnads-kontoret i 
kommunen har de blivit erbjudna en avbetalningsplan för det belopp om c:a 
63000 som det kommer att kosta att ansluta fastigheten till avloppsnätet. De 
ställer sig mycket positiva till denna lösning. Socialnämnden kommer att vara 
dem behjälpliga med att följa betalningsplanen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelade den 26 oktober 2010 
miljödomstolen att med hänsyn till de nya omständigheter som framkommit i 
ärendet, ska inte vitet dömas ut i nuläget. 
 
Då nämnden återkallade ansökan om utdömande av vite avskrev miljödom-
stolen målet för fortsatt handläggning. 
 
Socialnämnden beslutade den 14 februari 2011 att inte bevilja (personuppgift)  
ekonomiskt bistånd för anslutning till kommunala avloppsnätet. 
(personuppgift) överklagade Socialnämndens beslut till förvaltnings-rätten. 
Förvaltningsrätten avslog överklagan med motivering av att (personuppgift) 
(sedan 2005) haft kännedom om att fastigheten måste anslutas till det 
kommunala avloppssystemet vilket innebär att de borde ha planerat sin ekonomi 
på så sätt att var och en borde ha sparat en del av det uppkomna överskottet 
varje månad för kostnaden för avloppsanslutningen. 
 
2011-09-29 hade anslutning till den allmänna avloppsanläggningen inte skett 
enligt lämnade uppgifter från tekniska enheten. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
Det fanns därför skäl att besluta om ett nytt vitesföreläggande. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens fattade ett vitesförläggande på nytt, beslut § 105/11, 
där (personuppgift) ska senast sex månader efter delfåendet av beslutet, ansluta 
spillvattenavloppet till det kommunala avloppsnätet. (personuppgift) blev 
delgiven beslutet (§105/11) 2011-11-22 vilket innebär att inkoppling till det 
kommunala avloppsnätet skulle ha skett senast 2012-05-22. (personuppgift) blev 
delgiven beslutet 2012-02-20 vilket innebär att inkoppling till det kommunala 
avloppsnätet skulle ha skett senast 2012-08-20.  
 
2013-05-14 har anslutning till den allmänna avloppsanläggningen ännu inte skett 
enligt lämnade uppgifter från tekniska enheten. 

Skäl för beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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. 
Med stöd av 26 kap. 14 § miljöbalken får ett sådant beslut om föreläggande eller 
förbud förenas med vite. 
 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller 
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar 
eller andra inrättningar utföras. 
 
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 
koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: 

- Grundvatten av god kvalitet 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Ingen övergödning  
- God bebyggd miljö 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
Vattenmyndigheten har beslutat utifrån vattendirektivet om miljökvalitets-
normer för samtliga yt- och grundvattenförekomster enligt vattenförvalt-
ningsförordningen SFS 2004:660 och Naturvårdsverkets klassificerings-
föreskrifter NFS 2008:1.  
 
De grundläggande kvalitetskraven inom vatten-förvaltningen, som uttrycks i 
form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå 
minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast den 22 
december 2015.  
 
För att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer har vattenmyndigheten för Södra 
Östersjöns vattendistrikt beslutat om åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljö-
balken och 6 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen. 

Bedömning 
Mark- och miljödomstolen har ett i annat ärende avslagit nämndens ansökan   
om utdömande av vite på grund av att beslutet var otydligt formulerat då 
tidpunkten för överträdelse inte stod helt klart. Med anledning av detta 
handlägger nämnden ärendet på nytt och gör en ny bedömning i ärendet.  
 
Det innebär att detta vitesföreläggande omformuleras jämfört med tidigare 
föreläggande där tidpunkten för påtalade åtgärder förtydligats. 
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning 
vilket bl a leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Utsläpp av orenat 
avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för förorening 
av omgivande vattentäkter. Gamla undermåliga avloppsanordningar innebär 
även en hygienisk risk. Spillvattnet innehåller höga halter bakterier som kan 
förorena vattendrag, diken och enskilda vattentäkter i området. 
 
Fastigheten (personuppgift) har idag ett enskilt avlopp utan tillfredsställande 
rening och uppfyller inte kraven enligt Miljöbalken. Fastighetens avlopp går idag 
via en trekammarbrunn och filterbrunn till ett täckt dike. Spillvattnet från 
(personuppgift) avleds därefter till Lommabukten i Öresund via Höje å. 
Inkoppling till den kommunala anläggningen har inte skett. Den mest effektiva 
reningen fås i kommunala reningsverk. 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om enskilda avlopp 
uppfyller ett enskilt avlopp med endast trekammarbrunn med efterföljande 
filterbrunn inte ställda funktionskrav, dvs. avloppsanläggningen utgör inte 
tillräcklig rening av spillvatten. Enligt NFS 2006:7 skall en avloppsanläggning 
minst klara reningsgraden 70 % reduktion fosfor (tot-P) samt 90 % reduktion av 
syreförbrukande ämnen (BOD) för miljöskydd. Dessa reningskrav klarar inte 
avloppsanläggningen på fastig-heten (personuppgift). 
 
För att förbättra situationen, avseende belastning av näringsämnen, har kom-
munen byggt ut det kommunala avloppsnätet så att anslutningsmöjlighet finns 
för fastigheten (personuppgift). Den allmänna avloppsanläggningen leder 
spillvattnet till det kommunala reningsverket. Vid en anslutning erhålles en 
reduktion av fosfor (Tot – P) och kväve (Tot –N) på mellan 70-98%, vilket skall 
jämföras med 10-20% reduktion av samma näringsämnen efter en slamavskiljare. 
 
Gamla undermåliga avloppsanordningar innebär även en hygienisk risk. 
Spillvattnet innehåller höga halter bakterier som kan förorena vattendrag, diken 
och enskilda vattentäkter i området. 
 
Miljökvalitetsnormer har fastställts för vattendraget och det anges att den 
ekologiska statusen på Höje å är klassad som dålig enligt NFS 2008:1.  
Av Södra Östersjöns vattendistrikts åtgärdsprogram framgår bland annat att 
kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som 
bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status eller god kemisk status.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
bedömer att avloppsvatten från fastigheten mynnar ut till Höje å och att 
nuvarande avloppsutsläpp därmed bidrar till negativ näringspåverkan på Höje 
å. Det aktuella avloppet ligger därmed i Höje å:s avrinningsområde där miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att hög skyddsnivå för miljöskydd ska 
tillämpas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7. Därför måste nuvarande 
avloppssystem åtgärdas genom att fastigheten kopplas till det kommunala 
avloppsnätet. De höga halter av kväve och fosfor som uppmätts i Höje å kan 
självklart inte endast tillskrivas utsläppen från fastigheten (personuppgift) utan 
är en total summa från all form av utsläpp. Fastighetens avlopp måste ses i ett 
större sammanhang avseende näringsbelastningen på vattendragen i regionen. 
 
 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
Fastighetsägarna har erhållit information och förelägganden om att anslutning 
till kommunalt VA-nät skall ske. Trots detta har ingen inkoppling skett.  
Eftersom tidigare krav inte följts, finns det skäl att vid vite förelägga fastighets-
ägarna till (personuppgift) att ansluta spillvattenavloppet till det kommunala 
avloppsnätet. Fastighetsägarna har under hela ärendets gång, påbörjat 2005, varit 
medvetna om det bristfälliga avloppet. Sedan år 2005 har företrädare för 
miljöenheten varit i kontakt med (personuppgift) och lämnat råd, anvisningar 
och information samt vitesföreläggande om att fastigheten måste anslutas till det 
kommunala avloppsnätet. Det har nu gått drygt 8 år utan att fastigheten har 
anslutits till det kommunala avloppsnätet. Inte heller har (personuppgift) lämnat 
någon information om att man avser att ansluta fastigheten till kommunala 
avloppsnätet trots att detta har utlovats tidigare under 2010. Det finns därför skäl 
att besluta om ett nytt vitesföreläggande. 
 
Det satta vitesbeloppet på totalt 80 000 kronor anses inte vara orimlig med 
hänsyn till kostnaden för att åtgärda avloppsutsläppen så att ställda reningskrav 
uppfylls.  Den angivna tiden för att åtgärda avloppsanordningen innan vitet 
utfaller kan heller inte anses vara orimlig. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken om att kostnaden för åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 
Vid avvägningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tas till de stör-
ningar som verksamheten ger upphov till och nyttan av skyddsåtgärder jämfört 
med kostnaden för sådana åtgärder enligt skälighetsregeln i miljöbalken. 
Kostnaden för att ansluta fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen 
består dels av anläggningsarbetet för installation till anslutningspunkten och dels 
av en anslutningsavgift. Kostnadsstorleken som en enskild anläggning medför i 
form av tex inrättande av en markbädd, är av samma storleksordning som en 
anslutning till den allmänna avloppsanläggningen. Den rening av avloppsvattnet 
som en enskild anläggning i form av en markbädd ger, är en sämre skyddsåtgärd 
vid en jämförelse med en anslutning till den allmänna avloppsanläggningen.  
 
Mot bakgrund av detta, anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte 
är oskäligt, med hänsyn till kostnaden för åtgärden i förhållande till miljönyttan, 
att kräva anslutning till det kommunala avloppsnätet jämfört med inrättande av 
en enskild avloppslösning. Installationen är en skyddsåtgärd som är motiverat 
att kräva för att undanröja olägenheten som verksamheten nu ger upphov till. 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts.        2013-06-12 

 

(personuppgift), föreläggande vid vite att åtgärda bristfälligt 
enskilt avlopp (dnr M2002-0315) 
 
Ändamålet med föreläggandet, att ansluta till det kommunala ledningsnätet, 
bedöms fortfarande vara av betydelse. En anslutning är nödvändig för att 
minska utsläppen av näringsämnen till hav, sjöar och vattendrag samt för att 
minimera risken för utsläpp av hälsoskadliga bakterier från enskilda 
avloppsanläggningar. Detta för att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte skall uppkomma enligt 9 kap. 7 § samt 2 kap. 3 § miljöbalken. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
• att upphäva nämndbeslutet §105/11 

 
• att med stöd av 26 kap 9 och 14 § § miljöbalken (1998:808) och med 

hänvisning till 2 kap. 3 § samt 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808), förelägga 
(personuppgift) samt (personuppgift), att ansluta fastigheten 
(personuppgift) till det kommunala avloppsnätet.                                                      
 
Föreläggandet enligt ovan förenas med vite om 40 000 kronor för vardera 
(personuppgift) att från och med sex månader efter delgivning av detta 
beslut ha vidtagit påtalade åtgärder.                            
 
En bekräftelse på att anslutningsavgiften är betald ska skickas till Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden när inkoppling till det kommunala 
avloppsnätet har skett. 

________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49                  2013-06-12 
 

(personuppgift), ansökan om förhandsbesked (dnr B0243/2013) 
 
Ärende  
Ansökan avser förhandsbesked om avstyckning med tre föreslagna alternativ, för 
nybyggnad av ett enbostadshus på mark som avstyckas från rubricerad fastighet. 
 
Alternativ 1 avser stall och bostadshus i traditionell skånsk stil på mark med en 
avstyckad areal om ca 5000 kvm. 
Alternativ 2 avser bostadshus i 1 eller 1,5 plan, i stil med övrig omgivning, med 
en avstyckad markareal om ca 1500 kvm. 
Alternativ 3 avser bostadshus i 1 eller 1,5 plan i stil med övrig omgivning, och 
med en avstyckad markareal om ca 1000 kvm. 
 
Befintliga förhållanden 
Fastigheten (personuppgift) omfattar 10766 kvm och är 2009 avstyckad från 
Önsvala 3:10. Önsvala 3:10 var ursprungligen en obebyggd lantbruksenhet om 
17,2 ha. 
På fastigheten (personuppgift) finns idag uppfört ett enbostadshus med garage- 
och stallbyggnad om totalt 392 kvm BTA för vilka bygglov beviljades 2008 som 
följd av ett positivt förhandsbesked 2007. 
Fastigheten (personuppgift) ligger bl a nära Önsvala 3:14 som har stall med fem 
boxar samt Önsvala 1:8 som har stall med fem boxar. På fastigheterna Önsvala 
3:9, 1:10 och 1:9 finns idag ingen djurhållning. 
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår inte i sammanhållen bebyggelse. 
 
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 
2038 ligger aktuellt område inom ”gult område”; landskap för produktion och 
rekreation. Det gula, som i princip är all mark mellan bebyggda områden, är 
främst till för dem som brukar jorden. Ny bebyggelse får inte uppföras i strid 
mot riksintressen och ska anpassas efter befintlig bebyggelse, kultmiljö samt 
odlingslandskapet och bör lokaliseras till befintliga byar och husgrupper. 
 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit 5 berörda grannar, Trafikverket, 
Miljöenheten, Tekniska enheten VA och trafik. 
(personuppgift), ställer sig sammantaget negativa till avstyckning och 
byggnation enligt förslaget. En viss förtätning ser de som positivt för området 
dock kommer ett bostadshus på den tilltänkta fastigheten att ligga så att det blir 
full insyn i deras bostad eftersom det ligger i en backe  

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49 forts.         2013-06-12 
 

(personuppgift), ansökan om förhandsbesked (dnr B0243/2013) 
 
ovanför deras fastighet. Detta anser (personuppgift) vara orimligt och kan inte se 
att något av alternativen skulle fungera. Den nuvarande fastighetsägaren har inte 
lyckats med att ta hand om sitt dagvatten, vid kraftiga regn rinner denna 
fastighets dagvatten in på deras tomt och vid tillfälle orsakat översvämning i 
verkstaden. 
 
(personuppgift), har inte något att invända mot eventuell avstyckning enligt de 
alternativ som avses i ansökan. Dock måste vid en eventuell försäljning hänsyn 
tas till ett nytt servitut som måste ordnas så att tillträde kan ske med 
lantbruksmaskiner till deras mark. 
 
(personuppgift) kan i nuläget inte annat än ställa sig negativa till en avstyckning 
och byggnation enligt det bristfälliga förslag som har skickats ut. De vänder sig 
inte emot att landsbygden förtätas men det bör ske på ett sätt som inte innebär 
besvärande insyn eller begränsad utsikt för de omkring-boende. När byggnaden 
på fastigheten 3:15 uppfördes tog man god hänsyn till att deras utsikt inte skulle 
skymmas. Däremot drogs tillfartsvägen inte i enlighet med ursprungsritningarna 
vilket Öhmans har upplevt som besvärande. Om ytterligare ett bostadshus ska 
använda samma tillfartsväg blir detta något negativt. Skissen som översänts 
innehåller felaktigheter som gör det svårt att bedöma hur avstyckning, 
tillfartsväg, hästhållning och byggnation är tänkt. 
 
Tekniska enheten trafik konstaterar att en förutsättning för bygglovet är att 
föreskrifter för avfallshantering kan följas. Sökanden bör ta kontakt med 
Trafikverket för att undersöka möjligheten för sopbilen att stanna vid 
Önsvalavägen. 
 
Tekniska enheten VA konstarerar att den planerade bostaden ligger innanför 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal dagvatten finns inte 
inom området. 
 
Miljöenheten: Då miljön domineras av lantbruk och hästgårdar med befintlig 
djurhållning och närhet till gödselhantering ställer sig miljöenheten särskilt 
positiv till ett förhandsbesked för ALTERNATIV 1 då nybyggnationen 
inkluderar någon typ av djurhållning som passar in i den nuvarande miljön. 
Miljöenheten ställer sig även positivt till alternativ 2 och 3 men med anledning av 
att miljön domineras av lantbruk och hästgårdar med befintlig djurhållning och 
närhet till gödselhantering anser miljöenheten att alternativ 1 är mest fördel-
aktigt. 
 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49 forts.        2013-06-12 
 

(personuppgift), ansökan om förhandsbesked (dnr B0243/2013) 
 
Detta under förutsättning att hushållsspillvatten från fastigheten genomgår 
godkänd avloppsrening i enlighet med gällande lagstift, dvs ansluts till det 
kommunala avloppsnätet, samt att sökanden är medveten om omgivningen med 
bl a möjlighet till samt befintlig hästhållning och med olägenhet verksamheterna 
kan ge upphov till. 
 
Trafikverket konstaterar att fastigheten ligger utmed väg 842. Byggnadsfritt 
avstånd från vägen är 12 m och inom detta område ska inga byggnader eller 
andra fasta föremål placeras. Vägens säkerhetszon är 6 m från vägkant och inom 
denna får inga fasta oeftergivliga föremål placeras. Eftergivliga anordningar som 
staket kan tillåtas. 
Av ansökan framgår inte placering av byggnader. Vid nybyggnad är det 
exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen 
fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. Eventuella bullerskydd ska 
bekostas av exploatören. För att säkerställa att riktvärden kan klaras bör en 
bullutredning tas fram. Av ansökan framgår att befintlig utfart mot väg 842 ska 
användas. Vid ändring av till- och utfartsvägar skall tillstånd sökas och utformas 
enligt gällande regler. 
Trafikverket har i övrigt inget att invända mot sökt förhandsbesked men förut-
ätter att verket får yttra sig om byggnadens placering vid bygglovansökan. 
 
(personuppgift), har inget att erinra mot ansökan. 
 
Övriga grannars yttranden har inte inkommit. 
 
Bedömning 
De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse anges i 2 
kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Det är kommunen som ansvarar för bebyggelseutvecklingen inom den egna 
kommunen. Riktlinjerna för bebyggelseutvecklingen framgår av kommunens 
översiktsplan som skall vara vägledande.  
 
Enligt den nu antagna kommuntäckande översiktsplanen Framtidens kommun – 
Perspektiv 2038 bör ny bebyggelse lokaliseras till befintliga byar och husgrupper. 
Enligt översiktsplanen ligger fastigheten utanför karaktärsområdet Grevie-
Beden. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49 forts.        2013-06-12 
 

(personuppgift), ansökan om förhandsbesked (dnr B0243/2013) 
 
Plan- och byggenheten bedömer att alternativ 1 i ansökan, som avser stall och 
bostadshus i traditionell skånsk stil på mark med en avstyckad areal om ca 5000 
kvm, är ett lämpligt alternativ då föreslagen bebyggelse ansluter till och förtätar 
den befintliga husgruppen på en inte alltför liten tomtareal.  
Skyddsavstånd till hästhållningen i området innehålls och byggnaden kommer 
inte att placeras i konflikt med befintlig va-ledning. 
Positivt förhandsbesked bör därför kunna lämnas under vissa förutsättningar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende alternativ 1 med 
nybyggnad av ett enbostadshus på mark, ca 5000 kvm, som avstyckas från 
fastigheten (personuppgift).  
 
Bygglov kan komma att lämnas under förutsättning: 
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet verksamheten kan ge upphov till,  
 
att Trafikverkets och tekniska enheten/trafiks synpunkter tillgodoses, 
 
att tillfredsställande dagvattenhantering skall redovisas. Utgångspunkten är att 
allt dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal 
upprättas med berörd part så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/eller 
dikningsföretag. Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, 
 
att hushållsspillvatten från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med 
gällande lagstiftning. Det förutsättes därmed att de planerade hushållen ansluts 
till det kommunala avloppsnätet, 
 
att byggnaderna anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49 forts.        2013-06-12 
 

(personuppgift), ansökan om förhandsbesked (dnr B0243/2013) 
 
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom den 
angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Fastighetsbildning utförs av lantmäterimyndigheten efter ansökan av 
fastighetsägaren. Därvid görs en prövning enligt fastighetsbildningslagen. 
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 41 §. 
_______________  
 
Antecknas att Björn Magnusson (FP) anmält jäv och inte deltagit i ärendets 
handläggning och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift positivt förhandsbesked: 4.450:- 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 50                  2013-06-12 
 
 

Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen 
(2010:900),  (dnr B0522/2011) 
 
Ärende  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-01-02 § 108 att 
”sammanhållen bebyggelse” tills vidare skall omfatta de områden som tidigare 
utgjort ”samlad bebyggelse” enligt nämndens beslut 1987-06-16 § 153 (PBL 
1987:10) och som redovisats i kartbilaga.  
Nämnden beslutade även att uppdra till stadsbyggnad/plan- och byggenheten 
att uppdatera och aktualisera områdenas omfattning. 
 
Plan- och bygglagen 
En ny plan- och bygglag (PBL 2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. 
Lagändringen har bland annat inneburit att vissa begrepp ändrats och några 
försvinnit eller ersatts med andra.  
Denfinitionen ”samlad bebyggelse” som användes i några bestämmelser i 
”gamla PBL:s” 8 kap. har ersatts i den nya lagen med uttrycket ”sammanhållen 
bebyggelse”.  
Begreppet syftar på områden på landsbygden som inte omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser men där bebyggelsen är tät. 
 
Definitionen för ”sammanhållen bebyggelse” i den nya plan- och bygglagen (1 
kap 4 §) är: ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast 
av en väg, gata eller parkmark”. Liksom i dag bör kommunen även enligt den 
nya lagen pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning med detaljplan för en 
ny sammanhållen bebyggelse. 
Termen ”bebyggelse” definieras i plan- och bygglagen som ”en samling av 
byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader”, med 
en samling avses då minst tre byggnader. 
 
Kriterier för att ingå i sammanhållen bebyggelse 
Den nya plan- och bygglagens något ändrade definition av begreppet ”samman-
hållen bebyggelse” kan även innebära att nya mindre husgrupper kommer att 
omfattas av begreppet och därför måste identifieras och dokumenteras. 
Den tillämpning som stadsbyggnadskontoret använt sig av sedan begreppet 
införts och som nämnden tidigare beslutat om utgör grund för de kriterier som  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 50 forts.        2013-06-12 
 
 

Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen 
(2010:900),  (dnr B0522/2011) 
 
fortsättningsvis skall användas. Vid bygglovprövning för fastigheter inom 
”sammanhållen bebyggelse” innebär detta att bygglovplikt enligt plan- och 
bygglagen gäller i samma omfattning som om området omfattades av detaljplan. 
 
Bebyggelsegrupper som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser 
bestående av 3-15 hus där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller 
åtskiljs av väg, gata eller parkmark eller dylikt skall utgöra ”sammanhållen 
bebyggelse”.   
 
Tidigare beslut 
Byggnadsnämndens beslutade 1987-06-16 § 153 att ”samlad bebyggelse” skall 
avgränsas inom vissa områden i kommunen. Områdenas omfattning och 
avgränsning finns dokumenterade i kartmaterial och i GIS-systemet ”Solen”.  
 
Sammanhållen bebyggelse är tätortsnära områdena runt Staffanstorp, 
Sockerbruksområdet, Tirup, del av Önsvala, del av Nummerettavägen, 
bebyggelse öster om Vesumsvägen. 
Hjärup söder om Lommavägen, Hjärups gård, Hjärups boställe, området vid 
Hjärupslunds gård, bostadsbebyggelsen väster om järnvägen och 
Bergströmshusen i Uppåkra. 
Övriga områden med ”sammanhållen bebyggelse” är Kyrkheddinge by, Grevie-
Beden, Nordanå, Särslöv, Esarp, Tottarp, Flackarp och Nevishögs kyrkby. 
 
Som en följd av nämndens beslut om positiva förhandsbesked för lokalisering av 
ny bebyggelse utanför detaljplanelagda områden har bebyggelsegrupperna i 
aktuella områden utökats och grupperna med sammanhållen bebyggelse i vissa 
fall utvidgats t ex i Grevie-Beden området och Tottarp. 
Nya områden med sammanhållen bebyggelse föreslås nu även i Djurslöv, 
området kring Hvilan, Sexevägen, Vallby, Väståkravägen samt Ädelholm. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att sammanhållen bebyggelse skall gälla inom områden som redovisas i 
kartbilagor A1-A16, bilaga § 50. 
_______________  
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51                  2013-06-12 
 

Ekonomisk uppföljning (dnr B0097/2012 ) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom maj månad 2013 som föredrages vid 
nämndens sammanträde och lägges till handlingarna. 
________________  
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52                  2013-06-12 

 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter (LTF) 
1230 2013-0001 – 1230 2013-0007 samt 1230-0009. 
 
Dispensärenden: 
TRV 2013/3721 
TRV 2013/17579 
TRV 2013/20452 
TRV 2013/33156 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift)  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staffanstorp  
kyrkbyn 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 53                  2013-06-12 

 

Delegationsbeslut miljöärenden 
 
Anmäles att följande miljöinspektörer (CL),(LÅ), (MÅ), (JH), (KALI) och (GE) 
med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 98/2010 samt 
vidare-delegation beslut 2010-10-20 har fattat beslut i ärenden enligt bilaga § 53 
(5 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
LÅ=Lena Åkesson, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, JH=Jennie 
Hügert, KALI= Katia Lilia, CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 54           2013-06-12 

 

Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och anmälan enligt 
PBL 
 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovingenjören och bygglovhandläggaren, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 14/2006 och 38/2010, 
133/2011, har fattat beslut i ärenden enligt bilaga § 54 (11 sidor). 
 
Förkortningar handläggare:  
TL= Thomas Lexén, LL= Lena Larsson, INBE= Ingela Berg Folkesson. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELA= delegationsbeslut stadsarkitekt 
DELH= delegationsbeslut bygglovhandläggare 
DELAING= delegationsbeslut bygglovingenjör 
_______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 55              2013-06-12 

 

Delegationsbeslut kontrollplan/byggsamråd, tekniskt samråd 
med beslut om kontrollplan, startbesked och slutbesked 
Anmäles att bygglovingenjören, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 38/2010, 38/2011, 133/2011 har fattat beslut i följande 
ärenden: 
 

 Tekniskt samråd med beslut om kontrollplan och startbesked för nya 
ärenden: 

1. (personuppgift) Dnr  
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    

 Separat startbesked   
1. (personuppgift)   
2.    
3.    
4.    
5.    

 Slutbesked   
1. (personuppgift)   
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 Slutbevis   
1. (personuppgift)   
2.    
3.    

______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 56           2013-06-12 

 

Delegationsbeslut, kvalitetsansvariga/kontrollansvariga 
 
Anmäles att bygglovingenjören, med stöd av miljö- och samhällsbygg-
nadsnämndens delegation § 38/2010, 133/2011 beslutat godkänna följande 
anmälda kvalitetsansvariga: 
 
Anmälare Fastighet Kvalitetsansvarig 
(personuppgift)   
________________   
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57             2013-06-12 
 

Delegationsbeslut ordföranden  
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 133/2011 fattat beslut i följande ärende: 
 
Medgivande till fastighetsbildning till Lantmäterimyndigheten enligt ansökan, 
Stora Uppåkra 6:9, dnr B0527/2012. 
 
Överklagande av länsstyrelsens beslut till Växjö tingsrätt, Mark- och miljö-
domstolen över upphävt beslut om avslag om bygglov för nybyggnad av ett 
vindkraftverk på fastigheten Gullåkra 6:2, dnr B0008/2012, 403-16250-2012. 
 
Yttrande över begäran om anstånd med utdömande av vite i mål nr P2393-12 till 
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Hemmestorp 11:1, dnr B0571/2010. 
 
_______________  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 58                  2013-06-12 

 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna:   
 
a) Sammanträdesprotokoll: 

KF 2013-04-29 § 34 årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun, dnr 
B0306/2011, dnr B0306/2011. 
KF 2013-04-29 § 51 att entlediga Kent Lindelöf (MP) och utse Rolf Lind (MP) 
till ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för resterande del av 
mandatperioden, dnr B0187/2008. 
KS 2013-04-08 § 38 teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas 
budgetramar för år 2014, dnr B0190/2013. 
 

b)  Länsstyrelsens beslut, statlig kontroll av kommunens beslut att anta 
detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup IP, dnr P0002/2010. 
 

c) Länsstyrelsens beslut i överklagat beslut om bygglov, Nevishög 7:119, 
länsstyrelsen avslår överklagandet, dnr B0060/2012. 

  
d) Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i ärende om utdömande av 

vite, domstolen avslår ansökan, dnr M1999-0289. 
  
e) Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i ärende om utdömande av 

vite, domstolen förpliktigar att vite om 10.000:- skall betalas, dnr B0571/2010. 
  
f) Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i ärende om utdömande av 

vite, domstolen avslår ansökan, dnr B0166/2011. 
  
g) Svea Hovrätt, Mark och överdomstolens dom över detaljplan för del av 

Stanstorp 1:6, Annerovägen/Skånevägen, domstolen avslår överklagandet, 
dnr P0012/2009. 

_________________ 
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