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Tid och plats:

Tisdag den 27 mars 2018, klockan 9:00–9:45, Mötesrum Kräbbleboda

Beslutande ledamöter:

Ingvar Nilsson (MP)
Andréas Söderlund (M)
Therese Svensson Collin (C), tjänstgörande ersättare
Johan Holgersson (S), tjänstgörande ersättare
Kristin Johansson (S)
Werner Kuhleber (S)

Ersättare:

Inger Mattsson (M)
Christian Karlsson (S)

Övriga närvarande:

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef
Andréa Raivander, miljösamordnare
Elin Lindblom, miljöinspektör (§ 16)
Emelie Nilsson, nämndsekreterare

Justerare

Andréas Söderlund (M)

Justeringens utförande

Tisdag den 3 april 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Emelie Nilsson

Ordförande

Ingvar Nilsson

Justerare

Andréas Söderlund

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-03

Datum då anslaget tas ned

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Emelie Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden
2018-03-27
Sida 4/11

§ 16

Föreläggande om försiktighetsmått
Dnr: TT 2018/00021

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att Östanå avloppsreningsverk, Skåne Blekinge
Vattentjänst AB (org. nummer
) med verksamhet på fastigheten Glimminge
3:36, inplaceras enligt 28 kap. 4 § verksamhetskod 90.16C avloppsreningsanläggning som tar
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter (Miljöprövningsförordnigen (2013:251)). Vidare beslutar Tillsyn- och
tillståndsnämnden med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken om följande försiktighetsmått:
 Årsmedelvärde för BOD7 får som riktvärde inte överstiga 15 mg O2/l i utgående
avloppsvatten.
 Årsmedelvärde för P-tot får som riktvärde inte överstiga 0,5 mg P/l i utgående
avloppsvatten.
 Driftstörningar skall omedelbart rapporteras till miljöenheten.
 Slamhanteringen vid reningsverket ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för
omgivningen inte uppstår.

Beslutsmotivering
Östanå Avloppsreningsverk var tidigare klassat enligt verksamhetskod 90.20 C, enligt 28 kap.
2 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). Då denna förordning ändrades 2017, försvann
denna verksamhetskod och ersattes med 90.16C, 28 kap. 4 § samma förordning. På grund av
detta behöver er verksamhet omklassas enligt nu gällande regelverk.
Östanå avloppsreningsverk är ett gammalt befintligt avloppsreningsverk som i dagsläget
saknar försiktighetsmått om utsläppsnivåer. De krav som ställs på utsläppsnivåer ska
anpassas till att verket är befintligt och inte ligga på samma nivå som för ett nybyggt
avloppsreningsverk. I samråd med Skåne Blekinge Vattentjänst AB har försiktighetsmåtten
därför anpassats till de som tidigare fastslagits för Immelns avloppsreningsverk och Boalts
avloppsreningsverk, som får anses vara likvärdiga med Östanå avloppsreningsverk.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
2017 genomfördes ändringar i Miljöprövningsförordningen. Dessa ändringar innebär att vissa
gamla verksamhetskoder togs bort och ersattes med nya koder. I och med detta gjorde
miljöenheten en översyn av de C-verksamheter som är klassade i kommunen för att försäkra
sig om att deras verksamhetskod inte behövde uppdateras. Det visade sig att den tidigare
Justerandes sign.
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verksamhetskoden 90.20, avloppsreningsverk dimensionerade för 200-2000
personekvivalenter, hade utgått och ersatts av 90.16. I samband med denna genomgång
visade det sig att Östanå avloppsreningsverk saknade försiktighetsmått gällande deras
utsläppsnivåer. I samråd med SBVT togs försiktighetsmått fram som överensstämmer med de
försiktighetsmått som tidigare har fastslagits för Immelns avloppsreningsverk och Boalts
avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad 9 mars 2018
 Karta över området
Beslutet skickas till:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Att. Matilda Johansson, Bruksgatan 1A, 295 31 Bromölla

Justerandes sign.
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§ 17

Föreläggande Östra Göinge golfklubb gällande hål 9 och
10 på fastighet Knislinge 15:59
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
 Östra Göinge golfklubb, org.nr
vill vidta åtgärder för att öka
säkerheten vid hål 9 och 10 på fastigheten Knislinge 15:59, Östra Göinge kommun.
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att med stöd av miljöbalken 26 kap. 9§
förelägga Östra Göinge golfklubb att vidta följande försiktighetsmått:
 Att utslagsplatserna (tee) för hål 9 och 10 flyttats så att utslagsvinkeln ändras i
syfte att undvika att felslagna golfbollar hamnar på närboendes fastigheter.
 Att koordinater mäts ut vid utslagsplatserna, tee 9 och 10 på golfbanan. Detta för
att säkerställa att de inte flyttas eller hamnar fel i framtiden.
 Plantera en häck/hinder vid tee vid hål 9, detta för att minimera risken att felslagna
golfbollar hamnar på närboendes fastigheter.
 Anlägga ett buskage/vattenhinder vid hål 9 för att bidra till att minimera risken
att felslagna golfbollar hamnar på närboendes fastigheter samt att ändra
spelvinkeln på banan.
 Lägga igen en befintlig bunker till hälften vid hål 9, detta för att förbättra
spelvinkeln på banan.
Åtgärderna ska vara genomförda 2018-05-15, därefter ska tillsyn göras. Anses åtgärderna
ovan vara genomförda på ett godtagbart sätt skall ärendet avslutas

Beslutsmotivering
Miljöenheten har granskat de åtgärdsförslag som inkommit och bedömer tillsammans med
de klagande i ärendet att de tilltänkta åtgärderna kan vara lämpliga att utföra på fastighet
Knislinge 15:59. Denna bedömning görs på grund av de uppgifter som finns i anmälan,
tidigare uppgifter i ärendet samt diskussioner med Östra Göinge Golfklubb samt de
klagande i ärendet.
Golfbanor är enligt Miljöbalken (1998:808) 9 kap. och Miljöprövningsförordningen
(2013:256) en miljöfarlig verksamhet. Med hjälp av 26 kap i Miljöbalken har Kommunen
som tillsynsmyndighet rätt att ställa de villkor som krävs för att verksamheten ska undvika
att bidra till en risk för människors hälsa eller för miljön.

Justerandes sign.
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Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller för miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så fort det finns
skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
I rättsfall (NJA 1993 s. 149) har Högsta Domstolen avgjort att en golfspelare blivit
ersättningsskyldig efter att ha skadat en egendom på grund av felträff. Att golfspelande
utgör vissa säkerhetsrisker har bland annat Svenska Golfförbundet yttrat sig om.
Naturvårdsverket anger även i sin skrift ”Golfbanor” att banorna ska anläggas så risk för
människors säkerhet minimeras. Åtgärderna som anges i förslaget till beslut bedöms höja
säkerhetsnivån på golfbanan.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tisdagen den 5 mars 2018 träffas Östra Göinge kommun, Östra Göinge golfklubb och den
klagande för att diskutera åtgärdsförslag för att undvika att golfbollar hamnar utanför banan
vid spel på fastigheten Knislinge 15:59, Östra Göinge kommun. Ärendet inleddes år 2012
och 2016-10-11 beslutade Mark- och miljödomstolen att återförvisa ärendet till Tillsynsoch tillståndsnämnden. Vid mötet presenterade Östra Göinge golfklubbs representanter
Henry Gustavsson och Göte Färm flertalet åtgärdsförslag vid hål 9 och 10. Alla
åtgärdsförslag presenteras i bifogad karta samt i föreslagna försiktighetsmått. Alla
åtgärderna ska vara klara och utförda senast den 15 maj 2018, och kommer därefter att följas
upp. Detta var Östra Göinge golfklubbs förslag och
samt Östra Göinge
kommun anser det vara godtagbart. Vid mötet bestämdes att
har
kommunicerat åtgärderna samt protokoll till berörda närboende under v.10.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad 9 mars 2018
 Karta över området med åtgärdsförslag
Påskrivet protokoll från berörda
Beslutet skickas till:
Östra Göinge
golfklubb

Justerandes sign.
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§ 18

Delegationsbeslut för redovisning i mars 2018
Dnr: TT 2017/00097

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns-och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns-och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i
nämnden eller tjänstemän på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i
efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till
nämnden varje månad. Miljöenhetens delegationsbeslut redovisas ej denna månad till följd av
en uppdatering av miljöenhetens dokument-och ärendehanteringssystem. En dubbel
delegationsredovisning kommer i april istället.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad 15 mars 2018
Plan-och byggenhetens delegationsbeslut i februari 2018
Stabens delegationsbeslut i februari 2018

Justerandes sign.
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§ 19

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för
redovisning i mars 2018
Dnr: TT 2018/00002

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns-och tillståndsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 23 februari 2018
 Länsstyrelsen överprövar inte strandskyddsdispens på
, inkommen den
19 februari 2018
 Länsstyrelsen beslutar om förlängd igångsättningstid för vindkraftverk på
, inkommen den 21 februari 2018
 Länsstyrelsen beviljar dispens om vattenverksamhet
, inkommen den 26
februari 2018
 Naturstenskompaniet drar in överklagan,
, inkommen den 28 februari
2018
 Begäran om nominering av styrelseledamöter till Skånes luftvårdsförbund, inkommen
den 22 februari 2018
 Ordförandebeslut att nominera kandidater till Luftvårdsförbundets styrelse, daterat
den 1 mars 2018
 Länsstyrelsen beslutar att upphäva den obligatoriska samrådsplikten för uppförande
av radiomaster och vindkraftverk i Skåne län, inkommen den 2 mars 2018
 Överklagan avseende beslut om avslag på bygglov,
, inkommen den 13
mars.
 Länsstyrelsen beslutar att ej överpröva strandskyddsdispens för restaurering av
hamnanläggningen
samt
, inkommen den 14
mars.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden
2018-03-27
Sida 10/11

§ 20

Deltagande på Luftvårdsförbundets möte den 19 april 2018
Dnr: TT 2018/00026

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
 Tillsyns-och tillståndsnämnden ger Ingvar Nilsson (MP) och Kristin Johansson (S)
tillåtelse att delta på Luftvårdsförbundets möte den 19 april 2018, med ersättning i
enlighet med reglementet.

Beslutsnivå
Tillsyns-och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Luftvårdsförbundet sammanträder den 19 april 2018 och Ingvar Nilsson (MP) samt Kristin
Johansson (S) har uttryckt intresse av att delta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 22 mars 2018
 Skånes Luftvårdsförbunds kallelse till årsstämma, inkommen den 16 mars
Beslutet skickas till:
Ingvar Nilsson
Kristin Johansson

Justerandes sign.
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§ 21

Val av ledamot till Vattenvårdsförbundet för Västra
Hanöbukten
Dnr: TT 2018/00028

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
 Andréas Söderlund (M) utses till ny ledamot i Vattenvårdsförbundet för Västra
Hanöbukten efter Mikael Persson (M).

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Mikael Persson (M) har avsagt sina uppdrag i nämnden och därför måste en efterträdare till
honom i Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten utses. Då ingen nominering inkommit
presenteras inget förslag till efterträdare i förslaget till beslut.

Förslag på sammanträdet
Ingvar Nilsson (MP) yrkar att Andréas Söderlund (M) utses till ny ledamot i
Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten efter Mikael Persson (M).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Ingvar Nilsson (MP).
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 22 mars 2018
Beslutet skickas till:
Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
Hemsidan

Justerandes sign.
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