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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 59                 2013-09-23 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 60                  2013-09-23 

 

Medborgarförslag om att anlägga en trädgård i Staffanstorp (dnr 
B0222/2012) 
 
Kommunfullmäktige har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnat 
ett medborgarförslag där förslaget är att det ska anläggas en ny trädgård i 
anslutning till Magnoliagården när Bråhögsskolan rivs. 
 
När arbetet med att omvandla området där Brågarpsskolan ligger påbörjas 
kommer hela området att studeras för att få till stånd ett attraktivt område. I det 
här tidiga skedet är det inte möjligt att bestämma var exempelvis parkmark och 
ytor för planteringar ska placeras. Det är som vid alla förtätnings- och omvand-
lingsprojekt viktigt att ta hänsyn till omkringliggande befintlig bebyggelse. I 
samband med planarbetet kommer det finnas möjlighet för medborgare att 
lämna synpunkter på hur området ska utformas.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att förslaget för närvarande inte går att genomföra och att synpunkter kan 
lämnas först när planarbetet påbörjas. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61                  2013-09-23 

 

Uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på Valhallavägen, 
medborgarförslag (dnr T0003/2013) Ks 2013.35 
 
Till Staffanstorps kommun har den 15 februari 2013 inkommit medborgarförslag 
om att uppföra farthinder samt sänka hastigheten till 40 km/h på Valhallavägen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013 att tekniska nämnden och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i föreliggande ärende väckt 
genom medborgarförslag. Tekniska nämnden har den 23 april fattat beslut om att 
föreslå Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att hastighetsbegränsa 
Valhallavägen mellan Norra Lundavägen och Järnvägsgatan till högst 30 km/h 
med anledning av utbyggnaden av Balderskolan till F-9 skola. 
 
Valhallavägen är idag hastighetsreglerad till 40 km/h mellan Norra Lundavägen 
och Storgatan samt till 50 km/h mellan Storgatan och Järnvägsgatan. Bragevägen 
är hastighetsreglerad till 30 km/h. Vid senaste trafikmätningen som är från 2004 
uppmättes 1520 fordon per dygn varav 3 % utgjordes av tunga fordon. I anslut-
ning till Valhallavägen ligger Balders hage och Balderskolan som är målpunkter 
för bland annat många barn. 
 
Staffanstorps bilvägnät är uppbyggt med en yttre ”ringled” till vilken uppsam-
lingsgator ansluter från olika bostadsområden. Endast ett fåtal genomgående 
gator förekommer såsom Malmövägen-Dalbyvägen, Norra Lundavägen, 
Valhallavägen, Industrivägen, Järnvägsgatan, Genvägen och Lagerlöfs väg, som 
på bilden nedan från Trafikplanen (2005) är definierade som huvudgator.  
 
Det finns inga separata cykelvägar på det gatunät som utgör de äldsta delarna av 
Staffanstorp t ex Södra Lundavägen, Valhallavägen mellan Storgatan och 
Järnvägsgatan samt Bragevägen. Detta medför att gatorna även är viktiga stråk 
för cyklisterna som leds i blandtrafik. Gatorna är försedda med trottoarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61 forts.        2013-09-23 

 

Uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på Valhallavägen, 
medborgarförslag (dnr T0003/2013) Ks 2013.35 

 
Den bristanalys som är gjord i trafikplanen (se bild nedan) visar att 
Valhallavägen mellan Järnvägsgatan och Storgatan har blandtrafik i kombination 
med hastighetsbegränsning över 30 km/h. Ur trafiksäkerhetssynpunkt 
rekommenderas högst 30 km/h på gator där blandtrafik förekommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61 forts.        2013-09-23 

 

Uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på Valhallavägen, 
medborgarförslag (dnr T0003/2013) Ks 2013.35 
 
Valhallavägens utformning mellan Järnvägsgatan och Storgatan 
Valhallavägen väster om Bragevägen är ca 6,5 meter bred och trottoaren på norra 
sidan är 1,60 meter bred och på den södra sidan är den 2,40 meter bred, förutom 
vid Folkets hus där den minskar till 1,90 meter. Öster om Bragevägen minskar 
vägens bredd till ca 6,0 meter och trottoarerna är ca 1,30 meter breda på båda 
sidor. Öster om Breidablick är vägen fortsatt ca 6,0 meter medan trottoaren på 
den norra sidan är ca 1,5 meter och på den södra sidan ca 1,0 meter.  
 
På gatans norra sida vid fastigheten (Järnvägsgatan 19) som ligger i korsningen 
med Järnvägsgatan finns ingen trottoar på den norra sidan och på den södra 
sidan är trottoaren ca 1,0 meter. Vid lyktstolpar och elskåp minskar trottoar-
bredden och är som smalast 0,68 meter. Gatans bredd är på denna del knappt  
6,0 meter. 
 
Den östra delen av gatan har många direktutfarter från fastigheter. 

 

Valhallavägen vid Järnvägsgatan 19 
 
Eftersom Valhallavägen är en huvudgata bör den dimensioneras för att två tunga 
fordon ska kunna mötas, t ex en buss och en sopbil. Enligt VGU (Vägars och 
Gators Utformning) krävs för 30 km/h klass C en gatubredd på 5,8 meter för att  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61 forts.        2013-09-23 

 

Uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på Valhallavägen, 
medborgarförslag (dnr T0003/2013) Ks 2013.35 
 
två tunga fordon ska kunna mötas. Klass C innebär att bilarna kan behöva 
inkräkta på motriktat körfält vid omkörning av cyklist och vid möte mellan 
tunga fordon krävs att det ena fordonet står still. Gatubredden som krävs för att 
en bil ska kunna möta ett tungt fordon är 4,95 meter. 
 
Dimensionering av gångbanans bredd enligt VGU med möte mellan en gående 
och en rullstol med låg standard ger en bredd på 1,7 meter och vid 
dimensionering med hög standard 2,1 meter. För en rullstol utan möte krävs 1,2 
meters gångbanebredd. 
 
Blandtrafik på Valhallavägen 
Valhallavägen saknar separat cykelväg från Järnvägsgatan och fram till 
hållplatsen vid Rådhuset vilket gör att cyklister rör sig i blandtrafik. Gatans 
bredd medger inte att separat cykelväg anläggs. Övergångstället vid Rådhuset är 
skolväg till Balderskolan som idag är F-9 skola. Därför är en hastighets-
begränsning till högst 30 km/h lämplig på Valhallavägen före övergångsstället 
vid busshållplats Rådhuset och fram till Järnvägsgatan. Övergångsställe är i sig 
inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, men ett övergångsställe förbättrar 
framkomligheten för de gående över gatan. Forskning visar att pga att  

Röda streck visar separata gc-vägar 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61 forts.        2013-09-23 

 

Uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på Valhallavägen, 
medborgarförslag (dnr T0003/2013) Ks 2013.35 
 
övergångsstället inger en falsk trygghet sker fler olyckor på övergångställen än 
vid övriga passager av gatan. 
 
Staffanstorps kommun anlägger hastighetsdämpande åtgärder i de punkter där 
många fotgängare och cyklister passerar en gata för att öka trafiksäkerheten för 
de oskyddade trafikanterna. En cirkulationsplats är en form av hastighets-
dämpande åtgärd och i anslutning till cirkulationsplatsen i korsningen med 
Storgatan finns en passage för fotgängare och cyklister. Bragevägen har ingen 
separat cykelväg, vilket innebär att cyklisterna rör sig i blandtrafik. Bragevägen 
mellan Valhallavägen och Södra Lundavägen är enkelriktad för fordonstrafik och 
det gäller även cyklister. Balders hage inbjuder till många korsningspunkter över 
Valhallavägen. Detta sammantaget gör att det inte finns något tydligt stråk för 
fotgängare eller cyklister över Valhallavägen på sträckan mellan Storgatan och 
Järnvägsgatan, varför det inte finns underlag för att anlägga en hastighets-
dämpande åtgärd på denna sträcka. Detta talar också för att sänka hastigheten 
till 30 km/h på denna sträcka. 
 
På sträckan vid Järnvägsgatan 17 är trottoaren mycket smal och det är inte 
möjligt för en rullstol att ta sig fram eller för två fotgängare att mötas utan att 
nyttja körbanan. Om trottoaren breddas till 1,7 meter kan inte två tunga fordon 
mötas. Däremot kan en bil och en lastbil mötas, vilket är ett krav då sopbil och 
räddningstjänst alltid måste komma fram och backande lastbilar måste undvikas. 
Att smalna av gatan vid Järnvägsgatan 17 är inte möjlig om sannolikheten för två 
tunga fordon att mötas är stor eftersom det inte är lämpligt att en lastbil blir 
stående i korsningen Valhallavägen – Järnvägsgatan. För att kunna smalna av 
gatan krävs att gatan antingen enkelriktas eller regleras med förbud för 
genomfartstrafik för tunga fordon. Eftersom Valhallavägen är en huvudgata 
påverkas trafikströmmarna på det övergripande vägnätet av förändringen och 
denna bör analyseras i en trafiknätsanalys för Staffanstorp för att undvika 
oförutsedda negativa effekter.  
 
För att bredda trottoaren krävs att rännstensbrunnarna flyttas och att vägens 
mitthöjd (tvärfall) flyttas vilket är kostsamt. När va-ledningarna i gatan behöver 
läggas om kan det vara lämpligt att bygga om gatan med bredare trottoarer för 
gångtrafiken, om det är möjligt med tanke på gatans funktion i det övergripande  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61 forts.        2013-09-23 

 

Uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på Valhallavägen, 
medborgarförslag (dnr T0003/2013) Ks 2013.35 
 
vägnätet. Eftersom fotgängare och rullstolsburna vid passage av Järnvägsgatan 
17 fram till en eventuell ombyggnad av gatan tvingas ut i körbanan talar även 
detta för att gatan bör regleras till 30 km/h. 
 
Förslag till åtgärd 
Sammanfattningsvis är det många faktorer som talar för att Valhallavägen på 
sträckan före övergångsstället vid Rådhuset och fram till korsningen med 
Järnvägsgatan ska hastighetsbegränsas till 30 km/h; det saknas separat cykelväg, 
den östra delen av gatan har smala trottoarer vilket tvingar ut fotgängarna i 
gatan, gatan har många direktutfarter från fastigheter och Balderskolan ligger i 
närområdet. Det är dock viktigt att vägnätet har hastighetsgränser som 
harmonierar med gatans funktion och som medger en tydlig och enhetlig 
skyltning. Därför bör huvudgatunätet analyseras enligt ”Rätt fart i staden” innan 
en hastighetsförändring görs på Valhallavägen. ”Rätt fart i staden” ger 
beslutsunderlag för val av hastighetsgränser, som medverar till att stadsrummet 
används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling. Som underlag för ”Rätt 
fart i staden” samt för att eventuellt kunna begränsa den tunga trafiken på 
Valhallavägen mellan Storgatan och Järnvägsgatan eller göra denna enkelriktad 
bör en trafiknätsanalys göras för Staffanstorps tätort. Trafiknätsanalysen bör 
omfatta alla trafikslag. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att för att få ett bredare beslutsunderlag ska analys enligt ”Rätt fart i staden” av 
huvudgatunätet och en trafiknätsanalys för samtliga trafikslag göras för 
Staffanstorps tätort och  
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62                  2013-09-23 

 

Byggnation av gc-väg, enkelriktning samt sänkt hastighet på 
Valhallavägen, medborgarförslag (dnr T0004/2013) Ks2013.110 
 
Till Staffanstorps kommun har den 20 maj 2013 inkommit medborgarförslag om 
att anlägga gc-väg, enkelrikta samt sänka hastigheten på Valhallavägen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2013 att tekniska nämnden och miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i föreliggande ärende väckt genom 
medborgarförslag. Tekniska nämnden har den 23 april fattat beslut om att föreslå 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att hastighetsbegränsa Valhallavägen 
mellan Norra Lundavägen och Järnvägsgatan till högst 30 km/h med anledning 
av utbyggnaden av Balderskolan till F-9 skola. 
 
Valhallavägen är idag hastighetsreglerad till 40 km/h mellan Norra Lundavägen 
och Storgatan samt till 50 km/h mellan Storgatan och Järnvägsgatan. Bragevägen 
är hastighetsreglerad till 30 km/h. Vid senaste trafikmätningen som är från 2004 
uppmättes 1520 fordon per dygn varav 3 % utgjordes av tunga fordon. I 
anslutning till Valhallavägen ligger Balders hage och Balderskolan som är 
målpunkter för bland annat många barn. 
 
Staffanstorps bilvägnät är uppbyggt med en yttre ”ringled” till vilken uppsam-
lingsgator ansluter från olika bostadsområden. Endast ett fåtal genomgående 
gator förekommer såsom Malmövägen-Dalbyvägen, Norra Lundavägen, 
Valhallavägen, Industrivägen, Järnvägsgatan, Genvägen och Lagerlöfs väg, som 
på bilden nedan från Trafikplanen (2005) är definierade som huvudgator.  
 
Det finns inga separata cykelvägar på det gatunät som utgör de äldsta delarna av 
Staffanstorp t ex Södra Lundavägen, Valhallavägen mellan Storgatan och 
Järnvägsgatan samt Bragevägen. Detta medför att gatorna även är viktiga stråk 
för cyklisterna som leds i blandtrafik. Gatorna är försedda med trottoarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62 forts.        2013-09-23 

Byggnation av gc-väg, enkelriktning samt sänkt hastighet på 
Valhallavägen, medborgarförslag (dnr T0004/2013) Ks2013.110 

 
Den bristanalys som är gjord i trafikplanen (se bild nedan) visar att 
Valhallavägen mellan Järnvägsgatan och Storgatan har blandtrafik i kombination 
med hastighetsbegränsning över 30 km/h. Ur trafiksäkerhetssynpunkt 
rekommenderas högst 30 km/h på gator där blandtrafik förekommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62 forts.        2013-09-23 

 

Byggnation av gc-väg, enkelriktning samt sänkt hastighet på 
Valhallavägen, medborgarförslag (dnr T0004/2013) Ks2013.110 
 
Valhallavägens utformning mellan Järnvägsgatan och Storgatan 
Valhallavägen väster om Bragevägen är ca 6,5 meter bred och trottoaren på norra 
sidan är 1,60 meter bred och på den södra sidan är den 2,40 meter bred, förutom 
vid Folkets hus där den minskar till 1,90 meter. Öster om Bragevägen minskar 
vägens bredd till ca 6,0 meter och trottoarerna är ca 1,30 meter breda på båda 
sidor. Öster om Breidablick är vägen fortsatt ca 6,0 meter medan trottoaren på 
den norra sidan är ca 1,5 meter och på den södra sidan ca 1,0 meter.  
 
På gatans norra sida vid fastigheten (Järnvägsgatan 19) som ligger i korsningen 
med Järnvägsgatan finns ingen trottoar på den norra sidan och på den södra 
sidan är trottoaren ca 1,0 meter. Vid lyktstolpar och elskåp minskar trottoar-
bredden och är som smalast 0,68 meter. Gatans bredd är på denna del knappt  
6,0 meter. 
 
Den östra delen av gatan har många direktutfarter från fastigheter. 

 

Valhallavägen vid Järnvägsgatan 19 
 
Eftersom Valhallavägen är en huvudgata bör den dimensioneras för att två tunga 
fordon ska kunna mötas, t ex en buss och en sopbil. Enligt VGU (Vägars och 
Gators Utformning) krävs för 30 km/h klass C en gatubredd på 5,8 meter för att  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62 forts.        2013-09-23 

 

Byggnation av gc-väg, enkelriktning samt sänkt hastighet på 
Valhallavägen, medborgarförslag (dnr T0004/2013) Ks2013.110 
 
två tunga fordon ska kunna mötas. Klass C innebär att bilarna kan behöva 
inkräkta på motriktat körfält vid omkörning av cyklist och vid möte mellan 
tunga fordon krävs att det ena fordonet står still. Gatubredden som krävs för att 
en bil ska kunna möta ett tungt fordon är 4,95 meter. 
 
Dimensionering av gångbanans bredd enligt VGU med möte mellan en gående 
och en rullstol med låg standard ger en bredd på 1,7 meter och vid 
dimensionering med hög standard 2,1 meter. För en rullstol utan möte krävs 1,2 
meters gångbanebredd. 
 
Blandtrafik på Valhallavägen 
Valhallavägen saknar separat cykelväg från Järnvägsgatan och fram till håll-
platsen vid Rådhuset vilket gör att cyklister rör sig i blandtrafik. Gatans bredd 
medger inte att separat cykelväg anläggs. Övergångstället vid Rådhuset är 
skolväg till Balderskolan som idag är F-9 skola. Därför är en hastighetsbegräns-
ning till högst 30 km/h lämplig på Valhallavägen före övergångsstället vid 
busshållplats Rådhuset och fram till Järnvägsgatan. Övergångsställe är i sig inte 
en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, men ett övergångsställe förbättrar framkomlig-
heten för de gående över gatan. Forskning visar att pga att övergångsstället inger  

Röda streck visar separata gc-vägar 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62 forts.        2013-09-23 

 

Byggnation av gc-väg, enkelriktning samt sänkt hastighet på 
Valhallavägen, medborgarförslag (dnr T0004/2013) Ks2013.110 
 
en falsk trygghet sker fler olyckor på övergångställen än vid övriga passager av 
gatan. 
 
Staffanstorps kommun anlägger hastighetsdämpande åtgärder i de punkter där 
många fotgängare och cyklister passerar en gata för att öka trafiksäkerheten för 
de oskyddade trafikanterna. En cirkulationsplats är en form av hastighets-
dämpande åtgärd och i anslutning till cirkulationsplatsen i korsningen med 
Storgatan finns en passage för fotgängare och cyklister. Bragevägen har ingen 
separat cykelväg, vilket innebär att cyklisterna rör sig i blandtrafik. Bragevägen 
mellan Valhallavägen och Södra Lundavägen är enkelriktad för fordonstrafik och 
det gäller även cyklister. Balders hage inbjuder till många korsningspunkter över 
Valhallavägen. Detta sammantaget gör att det inte finns något tydligt stråk för 
fotgängare eller cyklister över Valhallavägen på sträckan mellan Storgatan och 
Järnvägsgatan, varför det inte finns underlag för att anlägga en 
hastighetdämpande åtgärd på denna sträcka. Detta talar också för att sänka 
hastigheten till 30 km/h på denna sträcka. 
 
På sträckan vid Järnvägsgatan 17 är trottoaren mycket smal och det är inte 
möjligt för en rullstol att ta sig fram eller för två fotgängare att mötas utan att 
nyttja körbanan. Om trottoaren breddas till 1,7 meter kan inte två tunga fordon 
mötas. Däremot kan en bil och en lastbil mötas, vilket är ett krav då sopbil och 
räddningstjänst alltid måste komma fram och backande lastbilar måste undvikas. 
Att smalna av gatan vid Järnvägsgatan 17 är inte möjlig om sannolikheten för två 
tunga fordon att mötas är stor eftersom det inte är lämpligt att en lastbil blir 
stående i korsningen Valhallavägen – Järnvägsgatan. För att kunna smalna av 
gatan krävs att gatan antingen enkelriktas eller regleras med förbud för 
genomfartstrafik för tunga fordon. Eftersom Valhallavägen är en huvudgata 
påverkas trafikströmmarna på det övergripande vägnätet av förändringen och 
denna bör analyseras i en trafiknätsanalys för Staffanstorp för att undvika 
oförutsedda negativa effekter.  
 
För att bredda trottoaren krävs att rännstensbrunnarna flyttas och att vägens 
mitthöjd (tvärfall) flyttas vilket är kostsamt. När va-ledningarna i gatan behöver 
läggas om kan det vara lämpligt att bygga om gatan med bredare trottoarer för 
gångtrafiken, om det är möjligt med tanke på gatans funktion i det övergripande  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62 forts.        2013-09-23 

 

Byggnation av gc-väg, enkelriktning samt sänkt hastighet på 
Valhallavägen, medborgarförslag (dnr T0004/2013) Ks2013.110 
 
vägnätet. Eftersom fotgängare och rullstolsburna vid passage av Järnvägsgatan 
17 fram till en eventuell ombyggnad av gatan tvingas ut i körbanan talar även 
detta för att gatan bör regleras till 30 km/h. 
 
Förslag till åtgärd 
Sammanfattningsvis är det många faktorer som talar för att Valhallavägen på 
sträckan före övergångsstället vid Rådhuset och fram till korsningen med 
Järnvägsgatan ska hastighetsbegränsas till 30 km/h; det saknas separat cykelväg, 
den östra delen av gatan har smala trottoarer vilket tvingar ut fotgängarna i 
gatan, gatan har många direktutfarter från fastigheter och Balderskolan ligger i 
närområdet. Det är dock viktigt att vägnätet har hastighetsgränser som 
harmonierar med gatans funktion och som medger en tydlig och enhetlig 
skyltning. Därför bör huvudgatunätet analyseras enligt ”Rätt fart i staden” innan 
en hastighetsförändring görs på Valhallavägen. ”Rätt fart i staden” ger 
beslutsunderlag för val av hastighetsgränser, som medverar till att stadsrummet 
används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling. Som underlag för ”Rätt 
fart i staden” samt för att eventuellt kunna begränsa den tunga trafiken på 
Valhallavägen mellan Storgatan och Järnvägsgatan eller göra denna enkelriktad 
bör en trafiknätsanalys göras för Staffanstorps tätort. Trafiknätsanalysen bör 
omfatta alla trafikslag. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att för att få ett bredare beslutsunderlag ska analys enligt ”Rätt fart i staden” av 
huvudgatunätet och en trafiknätsanalys för samtliga trafikslag göras för 
Staffanstorps tätort och  
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 63                  2013-09-23 
 
 
Förslag till ändring av detaljplan för Brågarp 6:764 m fl, Hulténs 
(Dnr P0004/2013 ) 
 
Planens syfte är att ändra markanvändningen från partihandel till handel, dock 
ej med livsmedel. Ändringen möjliggör en utökad handelsetablering.   
 
Planområdets areal uppgår till ca 23 000 kvm (2,3 ha) och utgörs av tre 
fastigheter.  
 
Marken ägs av IFH T Skåne AB, Meteorvägen Handelsområde AB, Jakt & Skytte 
AB och Hulténs möbler och markiser AB.  
 
Planen handläggs med ett enkelt planförfarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar 
 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för Brågarp 6:764 m fl, Hulténs enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 64                  2013-09-23 
 
 
Förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation 
(Dnr P0005/2013) 
  
Planens syfte är att förbereda mark för en teknisk anläggning, som kommer att 
utgöras av en omformarstation i Trafikverkets regi. 
Den snabba ökningen av tågtrafiken längs Södra Stambanan innebär att 
elkraftssystemet behöver förstärkas. Trafikverket planerar därför en ny 
omformarstation i Flackarp. Stationen kommer att omvandla ström åt 
järnvägsområdet.  
 
Planområdets areal uppgår till ca 10 000 kvm (1 ha) och utgör del av fastigheten 
Flackarp 2:9. Omformarstationen omfattar ca 1000 kvm (0.1 ha). 
 
Marken är inte tidigare planlagd och ägs av Stiftelsen Akademihemman. 
 
Planen handläggs med ett normalt planförfarande. 
 

 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för del 
av Flackarp 2:9, enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 65                  2013-09-23 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup 8:15 och 8:16, Åkerslundshusen 
(dnr P0003/2012 ) 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i 
kollektivtrafiknäraläge på den gamla växthustomten även kallat för 
Åkerslundshusen i sydöstra delen av Hjärups tätort. Området utgörs av 
fastigheten Hjärup 8:16 m fl och omfattar ca 31 000 kvm. På platsen finns idag 
växthus som står oanvända samt jordbruksmark. Planförslaget innebär 
bostadsbebyggelse på ca 47 bostäder fördelade mellan fribyggartomter och 
grupphus. Utöver bostäder omfattar planen gator för trafikförsörjning av 
området, parkytor för rekreation samt dagvattenfördröjning. 
I Framtidens kommun anges att området utvecklas till en varierad boendemiljö 
med 15-30 bostäder/hektar.  
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20012-04-25 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan i enlighet med 5 kap 
plan- och bygglagen.  
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 65 forts.        2013-09-23 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup 8:15 och 8:16, Åkerslundshusen 
(dnr P0003/2012 ) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att en miljöbedömning inte behövs då planens genomförande inte antas leda till 
betydande miljöpåverkan, 
 
att planbeskrivningen skall kompletteras för att ytterligare belysa trafik-
situationen särskilt med hänsyn till övrig pågående planering inom Hjärups 
tätort, 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på samråd enligt 
bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- ochh samhällsbyggnadsnämnden § 66                2013-09-23 
 

Förslag till detaljplan för Kyrkheddinge 8:37 m fl, Almlunda gård 
(dnr P0002/2012 ) 
 
I Kyrkheddinge finns behov av ett utökat antal förskoleplatser. I takt med den 
planerade utbyggnaden av orten, såsom den föreslås i kommunens översikts--
plan, kommer behovet att öka ytterligare. Syftet med planläggningen är att 
möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i östra delen av Kyrkheddinge, i 
nära anslutning till befintliga och planerade utbyggnadsområden. Den nya 
förskolan ska ersätta de befintliga förskolorna i Kyrkheddinge. Stor hänsyn ska 
tas i planeringen till att trafiken till förskolan får en säker utformning.  
 
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande.  
 
Då planområdet har utökats med hänsyn till en ny trafiklösning och nya 
sakägare har tillkommit sedan det första samrådet föreslås planen att ställas ut 
på ett nytt samråd. 
 

                              
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att anta den nya översiktsplanen för 
Staffanstorps kommun, Framtidens kommun – perspektiv 2038. I denna pekas 
behovet av nya förskolor ut och ett område strax norr om det aktuella 
planområdet är utmärkt som ”framtida lärmiljö”. Att planera för förskola på  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- ochh samhällsbyggnadsnämnden § 66 forts.      2013-09-23 
 

Förslag till detaljplan för Kyrkheddinge 8:37 m fl, Almlunda gård 
(dnr P0002/2012 ) 
 
fastigheten Kyrkheddinge 8:37 bedöms gå i linje med syftet i Framtidens 
kommun.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2012-02-29 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan. 
  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2012-04-25 att låta sända ut 
detaljplanen Almlunda förskola på samråd. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
  
att låta sända ut föreliggande planförslag på ett andra samråd enligt 5 kap § 
23-27 plan- och bygglagen.  
_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67           2013-09-23 

Stora Uppåkra 6:28, bygglov (dnr B0285/2013) 

Ärende 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och komplement-
byggnad på rubricerad fastighet.  
 
Befintliga förhållanden 
Stora Uppåkra 6:28 är belägen vid Sexevägen och omfattar 3978 kvm. Fastigheten 
avstyckades 2010 från Stora Uppåkra 6:10 samtidigt som grannfastigheten Stora 
Uppåkra 6:29. 
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ingår i ”sammanhållen bebyggelse” för Uppåkra-området. 
 
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen för Staffanstorps kommun, 
Framtidens kommun - perspektiv 2038 antagen 30 november 2009 är fastigheten 
en del av landskap för produktion och rekreation som främst är till för dem som 
brukar jorden. Av översiktsplanen framgår att: ”Ny bebyggelse får inte uppföras 
i strid med riksintressen och ska anpassas efter befintlig bebyggelse, kulturmiljön 
samt odlingslandskapet.” 
 
Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-02-25 § 10 att lämna 
positivt förhandsbesked till nybyggnad av två enbostadshus på del av 
fastigheten Stora Uppåkra 6:10. Därefter avstyckade Lantmäterimyndigheten 
fastigheten 2010 och Stora Uppåkra 6:28 och 6:29 bildades för bostadsändamål. 
Förhandsbeskedet överklagades till Länsstyrelsen där det avslogs. 
 
Det positiva förhandsbeskedet har upphört att gälla då mer än två år har förflutit 
efter beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit Tekniska enheten, Miljöenheten och ägarna 
till 7 berörda grannfastigheter. 
 
(personuppgift) har i yttrande framfört att man inte anser att huset passar in i 
omgivningen och att man har farhågor om att Sexevägen, som är en privat, smal 
väg, kommer att skadas av transporter till en byggarbetsplats. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2013-09-23 

Stora Uppåkra 6:28, bygglov (dnr B0285/2013) 

(personuppgift) har i yttrande framfört att man inte anser att huset passar in i 
omgivningen. 
 
(personuppgift) har i yttrande framfört att man inte anser att huset passar in i 
omgivningen 
 
Sökanden har efter inkomna yttranden från grannar och möte med plan- och 
byggenheten reviderat sin ansökan där man har tagit bort den byggnadsdel som 
kallas annexet och flyttat huset längre bort från den närmaste grannen som ligger 
på samma sida av vägen. 
 
Grannarna har tillskrivits det reviderade förslaget och ägarna till de tre 
ovanstående fastigheterna har meddelat att deras erinranden kvarstår. 
 
Miljöenheten hördes i samband med ansökan om förhandsbesked och 
meddelade då att man inte erinra under förutsättning att riktvärdena för 
trafikbuller innehålls samt att hushållsspillvatten från fastigheten genomgår 
godkänd avloppsrening. 
 
Tekniska enheten hördes i samband med ansökan om förhandsbesked och 
meddelade då att man inte har något att invända mot de planerade 
bostadshusen. Fastigheterna ligger intill verksamhetsområdet för vatten och 
spillvattnet. Kommunalt dagvatten finns inte inom området.  
 
Bedömning 
Av 2 kap 4 § plan- och bygglagen framgår att i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast 
om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67  forts.       2013-09-23 

Stora Uppåkra 6:28, bygglov (dnr B0285/2013) 

 
Av 2 kap 5 § plan- och bygglagen framgår att i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshante-

ring, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller-

störningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
6. Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av 

energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
energiförsörjningen och energihushållningen.  

 
Av 2 kap 6 § plan- och bygglagen framgår att i ärenden om bygglov enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan,  

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,  

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  

5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

att använda området, och  
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.   

 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2013-09-23 

Stora Uppåkra 6:28, bygglov (dnr B0285/2013) 

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggels-
emiljöns utformning ska, enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen, ske genom 
detaljplan för  

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till om-
fattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,  

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver 
ske i ett sammanhang, och  

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. 

eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och  
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 

 
Av 8 kap 1 § plan- och bygglagen framgår att byggnader ska vara lämpliga för 
sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan samt vara tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
 
Av 8 kap 9 § plan- och bygglagen framgår att en obebyggd tomt som ska 
bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas 
så att 

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet 
på framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt  
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om 
det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, 
och 

6. risken för olycksfall begränsas. 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2013-09-23 

Stora Uppåkra 6:28, bygglov (dnr B0285/2013) 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera 
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 
utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man 
i första hand ordna friyta. 
 
Av 9 kap 31 § plan- och bygglagen framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden  

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 

§§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2011:335). 

 
Förslaget uppfyller kraven i 2 kap och 8 kap 1 och 9 §§ plan- och bygglagen. 
 
Förutsättningar för bygglov finns enligt 9 kap 31 och 31a §§ plan- och bygg-
lagen. 
 
De av grannarna påtalade olägenheterna att byggnaden inte passar in i 
omgivningen utgör inte tillräckliga besvär för granne för att skäl att vägra 
begäran ska föreligga. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2009 lämnat positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus med in princip samma lokalisering samt 
övergripande omständigheter nu föreslagen byggnad är ytmässigt större men 
ingenting har i sak ändrats sedan dess som föranleder en annan bedömning. 
 
Med stöd av ovanstående tillstyrker stadsbyggnadskontoret bygglov. 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap 40 §, p 2, plan- och bygglagen ska det av bygglovsbeslutet framgå 
vem som är kontrollansvarig om en sådan krävs. 
 
Sökanden har som kontrollansvarig föreslagit(personuppgift) 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2013-09-23 

Stora Uppåkra 6:28, bygglov (dnr B0285/2013) 

 
Stadsbyggnadskontoret kommer att kalla till tekniskt samråd. Efter tekniskt 
samråd kommer beslut om startbesked att meddelas. Sökanden erinras att 
byggnadsarbetet inte får påbörjas innan startbesked har getts samt att ett 
byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked för 
byggåtgärder förrän stadsbyggnadskontoret har gett ett slutbesked. 
 
Sökanden erinras att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sökanden erinras att utstakning och lägeskontroll erfordras. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 och 9 
kap 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Stora Uppåkra 6:28. 
 
att erinra sökanden att arbete inte får påbörjas innan startbesked har getts samt 
att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av start-besked för 
byggåtgärder förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked, 
 
att erinra sökanden att utstakning erfordras, 
 
att godkänna (personuppgift), som kontrollansvarig, 
 
att erinra sökanden att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dag då beslutet vunnit laga kraft. 
________________ 
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 41 §. 
________________  
 
 
 
Avgift enligt fastställd taxa: 26.032:-

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68                  2013-09-23 

 

Särslöv 13:1, ansökan om förhandsbesked (dnr B0242/2013 ) 
 
Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på mark, ca  
2 275 kvm, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Det föreslagna huset är 
inte måttsatt. 
 
Befintliga förhållande 
Den föreslagna platsen på fastigheten Särslöv 13:1 ligger ett steg in bakom 
bebyggelsen längs Särslövs byaväg. Den totala fastigheten, som ägs av Lunds 
Stift, är på ca 500 000 kvm och taxerad som obebyggd lantbruksenhet. 
Fastigheten ingår i riksintresse för kulturmiljövård M:K116 Görslöv – Torup mm. 
Sydvattens vattenledning mellan Vombsjön och Malmö stad ligger i södra 
kanten av den föreslagna fastigheten. 
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse. Enligt den kommun-täckande 
översiktsplanen för Staffanstorps kommun, Framtidens kommun - perspektiv 
2038 antagen 30 november 2009 är fastigheten en del av landskap för produktion 
och rekreation som främst är till för dem som brukar jorden. Av översiktsplanen 
framgår att: ”Ny bebyggelse får inte uppföras i strid med riksintressen och ska 
anpassas efter befintlig bebyggelse, kulturmiljön samt odlingslandskapet.” 
 
Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/plan- och byggenheten har tillskrivit 8 berörda grannar, 
Trafikverket och  Stadsbyggnad/teknik va, Stadsbyggnad/teknik trafik och miljö 
för yttrande senast 2013-07-19. 
 
Stadsbyggnad/miljöenheten ställer sig positiva till ett positivt förhandsbesked 
under förutsättning att avloppsanläggning utförs enligt gällande lagstiftning, i 
detta fall ska anslutning till kommunalt VA ske. 
 
Stadsbyggnad/teknikiska enheten VA meddelar att den planerade bostaden 
ligger innanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten men att 
kommunal dagvattenhantering inte finns inom området. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68 forts.        2013-09-23 

 

Särslöv 13:1, ansökan om förhandsbesked (dnrB0242/2013) 
 
Trafikverket framför i yttrande att fastigheten ligger nära väg 862 (Särslövs 
byaväg) och att sökanden har framfört två möjliga in- och utfartsvägar, dels 
norrut längs en befintlig väg som ansluter till Särslövs byaväg och dels en 
anslutning direkt mot Särslövs byaväg över fastigheterna Särslöv 1:7 eller 2:7. 
Trafikverket meddelar att om en ny anslutning önskas krävs tillstånd enligt 
väglagen § 39. Vidare framför man att det vid nybyggnad är exploatörens ansvar 
att uppfylla att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte 
överskrids och att trafikverket på grund av att det föreslagna huset enligt 
handlingarna inte är måttsatt med avstånd till väg inte går att göra någon 
beräkning av buller. Trafikverket råder sökanden att ta fram en bullerutredning 
för att säkerställa att riktvärdena klaras. I övrigt har trafikverket inget att erinra 
mot förhandsbeskedet. 
 
(personuppgift) har i yttrande framfört att man är negativ till  förhandsbeskedet 
då in- och utfart inte är löst och att man inte vill att infarten ska ske intill deras 
hus. 
 
(personuppgift) har i yttrande framfört att placeringen inte är lämplig med tanke 
på närheten till vombledningen. Man anser dessutom att placeringen är illa vald 
med tanke på omgivande äldre bebyggelsen och den gård som ligger nordväst 
om den föreslagna platsen. 
 
(personuppgift) har i yttrande framfört att vägen mellan deras fastighet och 
(personuppgift) är en privat väg och att en infart till den tilltänkta nya 
fastigheten måste anordnas innan bygglov beviljas.  
 
Övriga 5 berörda grannar har inte lämnat några synpunkter. 
 
Sökanden har efter kommunicering inkommit med ett yttrande där man framför 
att man inte håller med om stadsbyggnadskontorets yttrande och att man inte 
tycker att förslaget påverkar riksintresset eller bebyggelsestrukturen negativt. 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68 forts.        2013-09-23 

 

Särslöv 13:1, ansökan om förhandsbesked (dnr B0242/2013) 
 
Bedömning 
Föreliggande ansökan avser nybyggnad på tomtmark om ca 2 275 kvm för 
bostadsändamål. Några mått på tänkt hus eller fasader är inte bifogade ansökan 
utan denna prövning gäller endast prövning av lokalisering av bostadsändamål 
på platsen. 
Det föreslagna bostadshuset är beläget ett steg in från Särslövs byaväg och 
bedöms inte var anpassat till den existerande bebyggelsestrukturen som ligger 
som en rad längs Särslövs byaväg inom byn, enstaka större gårdar ligger ute i 
landskapet. Placeringen bedöms också påverka riksintresset för kulturmiljövård 
negativt då den inte inrättar sig i den traditionella bymiljön längs med vägen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till ovanstående bedömning, på ansökan om ytterligare 
avstyckning och nybyggnad på fastigheten Särslöv 13:1 lämna negativt 
förhandsbesked då förslaget bedöms strida mot plan- och bygglagens andra 
kapitel vari det bland annat anges att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till landskapsbild och natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en godhelhetsverkan. 
________________ 
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 41 §. 
________________  
 
Underrättelse; ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift negativt förhandsbesked: 4.450:-

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69                  2013-09-23 

Grevie 3:42, ansökan om förhandsbesked (dnr B0296/2013) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på mark, ca 
1500-1800 kvm, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. 
 
Befintliga förhållanden 
Fastigheten Grevie 3:42 ligger vid Grevievägen och omfattar 4831 kvm som 2009 
avstyckades från Grevie 3:30 för bostadsändamål med kompletterande djur-
hållning. Enligt lantmäterimyndighetens redogörelse vid förrättningstillfället var 
den nybildade fastigheten inte mindre lämplig än tidigare för sina ändamål och 
medförde ingen olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.  
Fastigheten ligger i ett område med flera hästgårdar och annan djurhållning.  
På fastigheten har under 2011 uppförts ett enbostadshus och en förråds-/lager-
byggnad. 
 
Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2009-06-10 § 43 positivt för-
handsbesked, under vissa förutsättningar, för nybyggnad av två stycken 
enbostadshus på tomter om vardera 4700 kvm som avsågs avstyckas från Grevie 
3:30. Tidigare handelsträdgårdsverksamhet på fastigheten Grevie 3:30, som till 
viss del ersattes av boende ansågs inte medföra att påverkan för omgivningen i 
området minskade. 
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ingår i sammanhållen bebyggelse för Grevieområdet. Enligt den kommun-
täckande översiktsplanen för Staffanstorps kommun, Framtidens kommun - 
perspektiv 2038 antagen 2009-11-30, ingår fastigheten i utpekat karaktärsområde 
med inriktning mot hästhållning. Fastigheten gränsar i öster till detaljplanen S70 
(Grevie 3:5) antagen 2006 som möjliggör byggande av hästgårdar. 
 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit 6 berörda grannar, s:3, tekniska enheten och 
miljöenheten för yttrande senast 2013-08-01. 
 
Stadsbyggnad/miljöenheten ställer sig negativa till ett positivt förhandsbesked 
då byggnationen på tomten inte anpassas till hästhållningen på omkringliggande 
fastigheter. Då området i Grevie domineras av häst- och djurhållning bör 
området fortsätta utvecklas med bostäder med möjlighet till bl a hästhållning så 
inga intressekonflikter uppstår. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69 forts.        2013-09-23 

Grevie 3:42, ansökan om förhandsbesked (dnr B0296/2013) 

Tekniska enheten/VA konstaterar att den planerade bostaden ligger innanför 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, kommunalt dagvatten finns inte 
inom området. 
Tekniska enheten/Trafik förutsätter att föreskrifter om avfallshantering kan 
följas bl a beträffande avfallsbil. 
 
(personuppgift), yttrande har inte inkommit.   
 
(personuppgift) Gunnar Fundahn, har inget att erinra mot ansökan. 
 
(personuppgift) har inget att erinra mot ansökan. 
   
(peprsonuppgift) tycker inte att tomten 3:42 bör får tillstånd till att avstyckas. De 
anser det viktigt att kommunen har en långsiktig plan och vilja om hur hela 
området ska se och utvecklas och att den miljö och den upplevelse man får av 
området ska bestå även i framtiden. De ser positivt på att Gamlegårdsvägen 
utvecklas men då med nya hus där tomtstorlekarna ska vara 4000-7000 kvm. Det 
vore positivt om den andra sidan av Gemlegårdsvägen bebyggs med hus på 
tomter av den storleken och att området främst borde bestå av bostäder och 
hästgårdar och inte av lagerlokaler. Det är ett fantastiskt område att bo och leva i 
och när de köpte tomten fick de en känsla av att det var kom-munens vilja att 
hela området skulle ha stora tomter. 
 
Bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömde 2009 att positivt förhands-
besked kunde lämnas till avstyckning från och nybyggnad på Grevie 3:30, på 
tomter om vardera ca 4 700 kvm, under förutsättning med krav bl a på 
miljöteknisk undersökning samt att anpassning av tomterna till hästhållning 
beaktades. 
 
Föreliggande ansökan avser nybyggnad på tomtmark om ca 1500-1800 kvm för 
boende utan möjlighet till hästhållning. Fastigheten Grevie 3:42 angränsar direkt 
till mark som är planlagd för hästhållning av mindre omfattning (hästgård för 
högst tre hästar på tomt om minst 6000 kvm). Rekommenderade skyddsavstånd 
mellan boende och hästhållning kan därmed inte innehållas. Detta kan komma  
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69 forts.        2013-09-23 

Grevie 3:42, ansökan om förhandsbesked (dnr B0296/2013) 

att innebära en risk för framtida boendes hälsa, samt i förlängningen en risk för 
att den angränsande hästhållningen kan drabbas av restriktioner på så sätt att 
kommunen inte kan garantera ändamålet med detaljplanen. Därmed kan också 
förslaget komma att motverka kommunens avsikter med karaktärsområdet 
såsom det anges i den kommuntäckande översiktsplanen - Framtidens kommun 
perspektiv 2038.  
 
Plan- och byggenhetens bedömning och förslag till negativt beslut har utskickats 
till sökanden för yttrande senast 2013-08-19. Yttrande från sökanden har inte 
inkommit. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till ovanstående bedömning, på ansökan om ytterligare 
avstyckning och nybyggnad på fastigheten Grevie 3:42 lämna negativt 
förhandsbesked då förslaget bedöms strida mot plan- och bygglagens andra 
kapitel vari det bland annat anges att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till beskaffenhet och läge, och till 
de boendes hälsa och säkerhet.  
_______________  
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 41 §. 
________________  
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift negativt förhandsbesked: 4.450:- 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70                  2013-09-23 

 
Nevishög 15:112 och 15:114, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0309/2013) 
 
 
Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett nytt enbostadshus på 
respektive fastighet.   
Positivt förhandsbesked till nybyggnad lämnades av miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden 2010-06-16 § 59, under vissa förutsättningar, varefter tomterna 
avstyckades genom lantmäteriförrättning.  
Ett beslut om förhandsbesked är bindande i två år. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Sökanden, 
(personuppgift) önskar förnyelse av beskedet vilket innebär en ny prövning av 
ärendet. 
 
Befintliga förhållanden 
Fastigheterna ligger vid Dragonvägen inom Grevie-Bedenområdet. Fastigheterna 
omfattar 2600 respektive 2970 kvm, är obebyggda och består av öppen hagmark 
utan högre vegetation. Fastigheterna gränsar i väster och öster till bostads-
fastigheter samt i söder till obebyggd hagmark, söder om Dragonvägen. I norr 
gränsar fastigheterna till Stanstorp 6:6 som i dagsläget odlas med energiskog, 
men som kan komma att bebyggas med häststall, loge och maskinhall enligt 
bygglov beviljat 2007-06-14. 
 
Planläge 
Fastigheterna är inte planlagda genom detaljplan eller områdesbestämmelser 
men ingår i ”sammanhållen bebyggelse” för Grevieområdet. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de 
orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygds-
näringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. 
Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med 
landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska 
finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som 
företagande.  
 
Ärendets handläggning  
Plan- och byggenheten har tillskrivit 6 st berörda grannar, vägföreningen samt 
teknikska enheten och miljöenheten för yttrande.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70 forts.        2013-09-23 

 
Nevishög 15:112 och 15:114, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0309/2013) 
 
Tekniska enheten/VA konstaterar att fastigheterna ligger inom verksamhets-
område för vatten och spillvatten, men att kommunalt dagvatten inte finns inom 
området.  
Tekniska enheten/Trafik förutsätter att föreskrifter om avfallshantering kan 
följas vilket bl a innebär att avfallsbilen inte får backa. 
 
Miljöenheten meddelar att fastigheten ligger i ett område med flera hästgårdar. 
De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning är framförallt lukt 
t.ex. från gödsel, ansamling av flugor och allergener. Inom Staffanstorps 
kommun finns ett stort antal hästgårdar och intresset för att hålla hästar tycks 
öka. I tätbefolkade områden kan emellertid hästhållning leda till konflikter med 
boende i omgivningen. Fastigheterna ligger också i närheten av väg 11 vilket kan 
innebära exponering för störande trafikbuller. De riktvärden som fastställts av 
riksdagen för vägtrafikbuller skall tillämpas vid nybyggnad av bostäder. Under 
förutsättning att sökanden är medveten om den kringliggande hästhållningen 
och den olägenhet dessa kan ge upphov till, samt att sökanden kan visa att 
riktvärdena för trafikbuller innehålls, har miljöenheten inget att erinra mot ett 
positivt förhandsbesked.  
 
(personuppgift) hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid förnyad 
diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny bebyggelse i 
området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de problem som 
den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har avvikande mening 
och anser att tomter bör få bebyggas. 
 
Övriga berörda grannar har inte inkommit med yttranden. 
 
Bedömning 
Inom Grevie-Bedenområdet finns stort intresse för ytterligare bostadsbebygg-
else och området vid Dragonvägen är utsatt för ett starkt exploateringstryck. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden 
beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att 
beviljas – då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av 
planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns 
vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och 
dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen 
och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70 forts.        2013-09-23 

 
Nevishög 15:112 och 15:114, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0309/2013) 
 
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 
2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. 
Plan- o byggenheten bedömer därför att ett positivt förhandsbesked kan lämnas 
under vissa förutsättningar: Bl a att sökanden och framtida boende görs 
medvetna om kringliggande hästhållning och att Grevie-Beden enligt kom-
munens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde med inrikt-
ning mot hästar och/eller odling, samt att sökanden i samband med kommande 
bygglovprövning kan visa att riktvärdena för trafikbuller innehålls.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på respektive fastighet under vissa förutsättningar. 
_______________  
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på att lämna positivt förhandsbesked pga de 
problem som gäller den tekniska infrastrukturen inom området bla gällande 
spill- och dagvatten. Vi Socialdemokrater vill inte belasta området med 
ytterligare byggnation innan dessa problem är lösta. Med tanke på det stora 
intresset för byggnation i området så yrkar vi också på att det görs en helhetsplan 
för området. En plan som även inbegriper de trafikproblem som en ev. 
utbyggnad ger. 
 
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut om positivt 
förhandsbesked. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat 
bifalla föreliggande förslag till beslut om positivt förhandsbesked. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på respektive fastighet under förutsättning: 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70 forts.        2013-09-23 

 
Nevishög 15:112 och 15:114, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0309/2013) 
 
att tillfredsställande dagvattenhantering 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 sökanden inför kommande bygglovprövning redovisar hur riktvärdena för 
trafikbuller kan innehållas. Beräkningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för vägtrafikbuller, 
 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning,  
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden 
enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling,  
 
att sökanden inför kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse 
med Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt till 
vägen samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, 
 
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
_______________  
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 41 §. 
________________  
 
 
 
 
Avgift positivt förhandsbesked: 4.450:- 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71           2013-09-23 

Nevishög 15:88, ansökan om förhandsbesked (dnr B0323/2013) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på rubricerad 
fastighet.  
 
Befintliga förhållanden 
Nevishög 15:88 är belägen vid Dragonvägen och omfattar 3978 kvm. Fastigheten 
avstyckades 2011 från Nevishög 15:55 som var en långsmal fastighet i två delar, 
belägna på ömse sidor om gång- och cykelvägen som förbinder Remontvägen 
med Dragonvägen, i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp.  
Nevishög 15:55 omfattade före avstyckningen 7549 kvm, var obebyggd och 
bestående av öppen hagmark utan högre vegetation.  
 
Nevishög 15:88 gränsar i väster till Nevishög 15:54, i öster till gång- och 
cykelväg, i norr till bostadsfastigheter och i söder till obebyggd hagmark. 
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ingår i ”sammanhållen bebyggelse” för Grevie-Beden-området. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de 
orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygds-
näringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. 
Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med 
landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska 
finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som 
företagande.  
 
Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-06 § 100 att lämna 
positivt förhandsbesked till nybyggnad av hästgård på del av fastigheten 
Nevishög 15:55. Därefter avstyckade Lantmäterimyndigheten fastigheten 2011 
och Nevishög 15:88 bildades för bostadsändamål.  
Det positiva förhandsbeskedet har upphört att gälla varför föreliggande ansökan 
inkommit. 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2013-09-23 

Nevishög 15:88, ansökan om förhandsbesked (dnr B0345/2009) 

 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit Västrabedens vägförening, Tekniska 
enheten, Miljöenheten och ägarna till 11 berörda grannfastigheter.  
 
(personuppgift) hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid förnyad 
diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny bebyggelse i 
området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de problem som 
den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har avvikande mening 
och anser att tomter bör få bebyggas. 
 
Miljöenheten meddelar att fastigheten ligger i ett område med flera hästgårdar. 
De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning är framförallt lukt 
t.ex. från gödsel, ansamling av flugor och allergener. Inom Staffanstorps 
kommun finns ett stort antal hästgårdar och intresset för att hålla hästar tycks 
öka. I tätbefolkade områden kan emellertid hästhållning leda till konflikter med 
boende i omgivningen. Fastigheten är belägen 240 meter från väg 11 vilket kan 
innebära exponering för störande trafikbuller. De riktvärden som fastställts av 
riksdagen för vägtrafikbuller skall tillämpas vid nybyggnad av bostäder. 
Under förutsättning att sökanden är medveten om den kringliggande hästhåll-
ningen, vid byggnation av bara enbostadshus och ej hästgård, och de olägenheter 
denna kan ge upphov till, samt att fastigheten ansluts till det kommunala 
avloppsnätet har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked.  
 
Tekniska enheten konstaterar att fastigheten ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte i 
området. En förutsättning för inkoppling av vatten och spillvatten är att tillstånd 
för ändamålet erhålls av vägföreningen. 
Det framgår inte av ansökan hur fastigheten ska anslutas till vägnätet eller hur 
hushållsavfallet ska hämtas. Öster om fastigheten är marken planlagd som gång- 
och cykelväg varför det inte är lämpligt att i detta läge ansluta fastigheten till 
vägnätet utan anslutning måste ske direkt till Dragonvägen.  
En förutsättning för bygglov är att föreskrifter om avfallshantering kan följas. 
 
(personuppgift) har inget att erinra. 
 
(personuppgift), har även om han inte ansetts berörd inkommit med yttrande, 
och har synpunkter på trafiksituationen på Dragonvägen och undrar hur 
dagvattenproblemen skall lösas. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2013-09-23   

Nevishög 15:88, ansökan om förhandsbesked (dnr B0345/2009) 

(personuppgift), har inget att erinra mot nybyggnad på Nevishög 15:88. 
 
(personuppgift) protesterar mot bygglov till fler villor beviljas vid Dragonvägen. 
Vägen är endast 1050 m lång och är en återvägsgränd. All trafik måste gå på 
denna väg som endast är 3,25 m bred och inte har några parkeringsmöjligheter. 
Flera hus står endast 1 m från vägkanten. Dragonvägen bär knappast mer trafik, 
framkomligheten bör inte ytterligare försvåras. 
 
Bedömning 
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 
2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden.  
Plan- och byggenheten bedömer därför att ett positivt förhandsbesked kan 
lämnas under vissa förutsättningar: Bl a att sökanden och framtida boende görs 
medvetna om kringliggande hästhållning och att Grevie-Beden enligt 
kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde med 
inriktning mot hästar och/eller odling, samt att huvudbyggnad och 
komplementbyggnad ges en placering och utformning som anpassas till i 
närområdet belägen äldre bebyggelse. Vad gäller placeringen innebär detta att 
byggnaderna ska relatera till Dragonvägen för att följa det historiska mönstret.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2010 lämnat positivt förhandsbesked 
för nybyggnad med in princip samma lokalisering samt övergripande 
omständigheter och ingenting har i sak ändrats sedan dess. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Nevishög 15:88. 
_______________  
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på att lämna positivt förhandsbesked pga de 
problem som gäller den tekniska infrastrukturen inom området bla gällande 
spill- och dagvatten. Vi Socialdemokrater vill inte belasta området med 
ytterligare byggnation innan dessa problem är lösta. Med tanke på det stora 
intresset för byggnation i området så yrkar vi också på att det görs en helhetsplan 
för området. En plan som även inbegriper de trafikproblem som en ev. 
utbyggnad ger. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2013-09-23   

Nevishög 15:88, ansökan om förhandsbesked (dnr B0345/2009) 

Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut om positivt 
förhandsbesked. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat 
bifalla föreliggande förslag till beslut om positivt förhandsbesked. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Nevishög 15:88. 
 
Bygglov kan komma att beviljas under förutsättning: 
att tillfredsställande dagvattenhantering 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 sökanden inför kommande bygglovprövning redovisar hur riktvärdena för 
trafikbuller kan innehållas. Beräkningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för vägtrafikbuller, 
 
att huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras ungefär enligt bifogad 
skiss och i anslutning till Dragonvägen samt anpassas till i närområdet belägen 
äldre bebyggelse vad gäller såväl placering, skala, proportioner, höjd och 
taklutning som yttre utformning i övrigt samt materialval och färgsättning. 
Tekniska enhetens yttrande skall beaktas och infart skall ske från Dragonvägen, 
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden 
enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling, 
 
att sökanden inför kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse 
med Västrabedens vägförening så att fastigheten får nyttjanderätt till vägen samt 
att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet. 
_______________  
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2013-09-23   

Nevishög 15:88, ansökan om förhandsbesked (dnr B0345/2009) 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
_______________  
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 41 §. 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift positivt förhandsbesked: 4.450:- 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 72                  2013-09-23 

 

Grevie 2:5 m fl, information angående ansvarsutredning Grevie 
Jaktskyttebana i Staffanstorps kommun (dnr 2013-0317) 

Bakgrund 
Den 3 februari 1998 beviljade Naturvårdsverket medel för undersökningar vid 
Grevieskjutbanan i Staffanstorps kommun, dnr 642-3888-97/Kf. Verksamhet på 
skjutbanan bedrevs då dels av Grevie Jaktskytteklubb (Grevie Lerduvebana 
Kommanditbolag), (personuppgift) och dels av (personuppgift), (personuppgift) 
och omfattade fastigheterna Grevie 2:5, Grevie 2:12, Grevie 6:1 och Torreberga 
1:3. Till grund för Naturvårdsverkets beslut att bevilja medel inom ramen för 
flerårsplanen av efterbehandlingar låg bl.a. Länsstyrelsen i Skånes bedömning att 
Grevie Jaktskytteklubb och (personuppgift) i egenskap av verksamhetsutövare 
inte hade någon ekonomisk möjlighet att bekosta de undersökningar som var 
erforderliga. 
 
Den miljötekniska markundersökningen, som utfördes av Kjessler & 
Mannerstråle med redovisning den 9 november 1998, visade på omfattande 
blyföroreningar med stor spridningsrisk inom ett område som är klassat som 
riksintresse för naturvård. 
 
Av Länsstyrelsens i Skånes läns MIFO-inventering av området, fas 1, från den 26 
maj 2003, framgår att hela området klassats som riskklass 1 med motiveringen att 
stora mängder bly finns inom området som är av riksintresse för naturvården 
och därmed bedöms ha mycket stort skyddsvärde. Känsligheten bedöms som 
mycket stor då betesdjur finns och området utgör en rik fågellokal. Kring 
området har även Malmö kommun ett antal brunnar för uttag ur Alnarps-
strömmen. Spridningsförutsättningarna är stora då området utgör en viktig lokal 
för rovfåglar och rastande flyttfågel samt används som betesmark. Föroreningen 
sprids också via grävda diken inom området som leder till Torrebergabäcken. 
 
Mot bakgrund av de konstaterade föroreningarna har frågan om ansvar enligt 10 
kap miljöbalken aktualiserats. 

Ansvar 
Ansvar för förorenade områden regleras i 10 kap miljöbalken. Primärt åvilar 
ansvaret för undersökning och efterbehandling den verksamhetsutövare som 
bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 72 forts.        2013-09-23 

 

Grevie 2:5 m fl, information angående ansvarsutredning Grevie 
Jaktskyttebana i Staffanstorps kommun (dnr 2013-0317) 
 
bidragit till en förorening, 10 kap 2 § miljöbalken. För att en verksamhetsutövare 
skall kunna hållas ansvarig krävs att den faktiska driften har pågått efter den 30 
juni 1969 enligt övergångsbestämmelserna till 2 kap 8 § och 10 kap 2§ 
miljöbalken. 
 
Finns ingen verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta efterbehandling av 
en förorenad fastighet åvilar efterbehandlingsansvaret den fastighetsägare som 
förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till eller då borde upptäckt 
föroreningarna enligt 10 kap 3 § miljöbalken. Fastighetsägares ansvar tillämpas 
inte på förvärv som skett före miljöbalkens ikraftträdande (den 1 januari 1999). 
 
Av 10 kap 8 § miljöbalken framgår att bestämmelsen även ska tillämpas i frågor 
om ansvar för kostnader att utreda föroreningar inom ett sådant mark- eller 
vattenområde eller en sådan byggnad eller anläggning som avses i 1 §. 

Fortsatt arbete 
Någon sanering av det förorenade området har inte kommit till stånd efter att 
den miljötekniska markundersökningen genomförts år 1998. Kompletterande 
undersökningar och riskbedömning måste sannolikt genomföras innan sanering 
kan vara aktuell. 
 
Miljöenheten kommer med den idag tillgängliga informationen göra en bedöm-
ning av ansvaret. Bedömningen är inget beslut utan ett arbetsmaterial/underlags-
material som ligger till grund för det fortsatta arbetet (framtida beslut eller kom-
munikation med andra myndigheter t.ex. Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket). 
En ansvarsutredning är en bedömning av dagsläget, som kan revideras över tid 
om det tillkommer ny kunskap eller ändrade uppgifter. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
_______________  
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 73                  2013-09-23 

 

Föreläggande vid vite att åtgärda brister, (personuppgift)  
 
Redogörelse för ärendet 
(personuppgift) är en verksamhet som har uthyrning av 4 rum (8 bäddar) och 
tillhandahåller frukost för sina gäster. Verksamheten marknadsför anläggningen 
på bland annat webben. Brister avseende livsmedelslokalens utformning har 
uppmärksammats och påtalats redan 2011. Vidare har två klagomål inkommit till 
miljöenheten (2012-09-29 och 2013-08-13) avseende lokalens utformning.  
 
Miljöenheten besökte verksamheten den 8 oktober 2012 med anledning av 
inkomna klagomål. Vid inspektionen kunde konstateras att de båda toalett-
utrymmena stod i direktförbindelse med köket, där oförpackade livsmedel 
hanteras. Toaletterna används av de gäster som besöker anläggningen. Den 
mindre av toaletterna är genomgående, det vill säga, det finns en dörr från 
gästrummet in till toaletten och en dörr från toaletten in till köket. Den andra 
toaletten (badrummet) har endast förbindelse via köket. 
 
Ytterligare ett klagomål har inkommit under tiden för ärendehandläggningen. 
Detta klagomål avser också bland annat lokalens utformning med avseende på 
toaletternas placering i förhållande till köket. 
 
Båda klagomålen tar upp olägenheten med användandet av toaletterna i 
samband med att måltider intas i köket.  
 
Båda toaletterna har direkt förbindelse med köksutrymmet där oförpackade 
livsmedel hanteras. Förrum saknas för båda toaletterna.  
 
Kommunicering 
Beslutet har inte kommunicerats då inget nytt har tillkommit i ärendet efter 
senaste samtal med (personuppgift) den 26 augusti 2013. 

Skäl för beslut 
Diskussioner har förts med verksamhetsutövaren sedan maj 2011 avseende hur 
avvikelsen ska kunna åtgärdas. Olika förslag har framkommit, dock har inga 
åtgärder hittills vidtagits.  
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 73 forts.        2013-09-23 

 

Föreläggande vid vite att åtgärda brister, (personuppgift) 
 
Att åtgärder inte har vidtagits har haft olika förklaringar, så som svårighet att få 
tag på hantverkare, personer som skulle anlitas har inte haft möjlighet att 
komma, inköpt material har bågnat och fästen i väggarna håller inte. 
 
Verksamhetsutövaren har erbjudits god tid för att inkomma med förslag på 
åtgärder och att företa åtgärder. (personuppgift) har även den 11 februari 2013 
meddelat miljöenheten att åtgärderna ska vara klara till den 15 maj 2013. Inga 
åtgärder har hittills vidtagits. 
 
Vidare har diskussioner förts med (personuppgift) angående om verksamheten 
ska bedrivas i form av bed & breakfast med frukostservering eller om 
verksamheten ska övergå till att drivas som vandrarhem, då ingen livsmedels-
hantering sker från verksamhetsutövarens sida. (personuppgift) har efter 
övervägande bestämt att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i form 
av bed & breakfast. 
 
Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 bilaga II, 
kapitel I, punkt 3 om livsmedelshygien får inte utrymme där livsmedel hanteras 
vara i direkt förbindelse med toalett.  
 
Enligt artikel 54.1 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av bl.a. 
livsmedelslagstiftningen, ska den behöriga myndigheten, om den konstaterar 
bristande efterlevnad, vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper 
situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska 
vidtas ska den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren 
tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 
 
Enligt artikel 54.2.h i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av bl.a. 
livsmedelslagstiftningen, ska myndigheten vidta åtgärder som myndigheten 
anser vara motiverade. 
Enligt 13 § Livsmedelslagen (2006:804) ska den myndighet som utövar offentlig 
kontroll verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen beivras. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 73 forts.        2013-09-23 

 

Föreläggande vid vite att åtgärda brister, (personuppgift) 
 
Enligt 22 § Livsmedelslagen (2006:804) får en kontrollmyndighet meddela de 
föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall 
följas. 

Med stöd av 23 § Livsmedelslagen (2006:804) får förelägganden och förbud enligt 
22 § eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenas med 
vite. 

Motivering av beslut 
Ovan nämnda lagstöd är direkt tillämpligt på de brister som påtalats ovan. 
Miljöenheten har vid flera tillfällen påtalat bristerna. Diskussioner har förts 
under en längre tid och åtgärder har utlovats från företaget, dock utan att 
bristerna åtgärdas.  
 
Miljöenheten anser att ett föreläggande med vite behövs för att rätta till de brister 
som finns i lokalen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  beslutar 
med stöd av 
 

• artikel 54.1 och artikel 54.2 h i Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnad av bl.a. livsmedelslagstiftningen, 

• artikel 4, bilaga II kap I, pkt 2, 3 i Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 

• artikel 14 och 17 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 
178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 
förfarande i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

• 3, 13, 22 samt 23 §§ livsmedelslagen (2006.804) 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 73 forts.        2013-09-23 

 

Föreläggande vid vite att åtgärda brister, (personuppgift) 
 
att förelägga (personuppgift), verksamhetsutövare vid (personuppgift) 
 
att senast 2 månader efter delfåendet av detta beslut, vid vite om 5000 kr,  
tillse att den mindre av toaletterna och köket som tillhör livsmedelslokalen, inte 
står i direktförbindelse med varandra, 
 
att senast 2 månader efter delfåendet av detta beslut, vid vite om 5000 kr,  
tillse att den större av toaletterna och köket som tillhör livsmedelslokalen inte 
står i direktförbindelse med varandra. 
________________ 
 
Antecknas att Björn Magnusson (FP) anmält jäv och inte deltagit i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
________________ 
 
 
 
Bilaga 
Underrättelse om hur man överklagar.  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden §  74                 2013-09-23 

 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 

Inledning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och miljöskydds-
området. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån 
behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen 
beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden 
genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. 
Delårsredovisningen är en avrapportering av vilken tillsyn som bedrivits, antal 
ärende m.m. och gäller för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2013. I 
redovisningen anges antal ärende m.m. som inkommit under perioden. Utöver 
detta pågår även handläggning av ärenden som påbörjats före den 1 januari 2013. 

Personal 
Personalen på miljöenheten består av 4,5 tillsvidaretjänster varav 0,5 
administrativ tjänst, tre miljöinspektörer och en miljöchef.  

Nämndens prioriterade mål – från budget 2013 
- Handläggningen ska vara tidseffektiv, rättssäker och trygg med kunden i fokus. 
- Myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten ska följa 
beslutad kontroll- och tillsynsplan. 
- Kvalitetsdeklarationer har upprättas och kommer att utvärderas efter årsslutet. 
Miljöenheten bedriver tillsyn mm. i enlighet med beslutad kontroll- och 
tillsynsplan. 

Mandatperiodsbetällning 
Enligt mandatperiodsbeställningen ska samtliga nämnder göra NKI-
NöjdKundIndex mätningar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har besluta 
om tre kvalitetsdeklarationer (livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd) . Någon 
kundenkät har inte tagits fram. Miljöenheten har dock tagit fram ett vykort där 
inspekterade verksamheter kommer att ges möjlighet att anonymt ge feed-back 
på besöket.  

Miljöfarlig verksamhet   
Med A-verksamhet avses tillståndspliktig verksamhet, tillstånd söks hos mark- 
och miljödomstolen. Med B-verksamhet avses tillståndspliktig verksamhet, 
tillstånd söks hos länsstyrelsen. Med C-verksamhet avses anmälningspliktig 
verksamhet, anmälan görs till kommunen (miljö- och samhällsbyggnads- 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 

 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
nämnden). U-verksamheter är inte anmälningspliktiga, miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn. Med miljöfarlig verksamhet avses bl.a. 
utsläpp av avloppsvatten, användning av mark, byggnader eller anläggningar på 
ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Ett urval (ca 27 st) av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verks.) 
inspekteras. 
- Tillsyn av övriga U-verksamheter: (ca 20 st). 
- Handläggning av ärende som rör prövningspliktig miljöfarlig verksamhet, 
vägar, industrier m.m. där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 
remissmyndighet. 
- Handlägga ärende gällande användning av slam på åkermark. 
- Handlägga ärende om anmälan av värmepumpar. 
- Tillsyn på lantbruk med växtodling (ca 26 st) 
 
14 C-verksamheter och 6 U-verksamheter har inspekterats. Totalt har 23 
miljörapporter/årsrapporter för C- respektive U-verksamheter inkommit varav 
samtliga har handlagts och avslutats. Det har inkommit 1 anmälan om ändring 
av miljöfarlig verksamhet (nya alternativt förändring i befintliga verksamheter). 
 
Det har inkommit fyra anmälningar om användning av slam på åkermark. Även 
tre ansökningar om dispens gällande nedmyllningskravet för stallgödsel har 
inkommit och handlagts. En dispens har givits för spridning av slam närmare än 
100 meter till detaljplanelagt område.   
 
Det har inkommit 4 anmälningar om värmepumpar varav 3 har handlagts 
färdigt. 
 
Totalt 14 tillsynsbesök har gjorts på lantbruk. 
 
Det har inkommit 2 klagomål gällande bl.a. gödsellukt, buller från gasolkanon 
m.m.  

Avfall och producentansvar 
Avfall ska tas om hand på ett sådant sätt, så att det inte orsakar hälsoproblem 
eller miljöstörningar.  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 

 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Tillsyn av återvinningsstationer (8 av totalt 8) 
- Handläggning av avfallsfrågor enligt miljöbalken. 
- Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning. 
- Handläggning av anmälningar om kompostering. 
- Handläggning av ärende gällande nedlagda deponier (Vesum, 

Sockerbruket) 
 
Återvinningsstationerna har i år haft tillsyn tre gånger.  
 
Fyra remisser från Länsstyrelsen gällande tillstånd för transport av farligt avfall 
och avfall har besvarats. 
 
Enskilda avlopp m.m. 
I kommunen finns det cirka 180 enskilda avloppsanläggningar. Under 2009 
påbörjades åter handläggning av de enskilda avlopp som ej uppfyller krav på 
rening.  Några enstaka anläggningar som varken uppfyller de gamla eller de nya 
råden kvarstår och dessa kommer att handläggas under 2013. 
Förberedelsearbetet för handläggningen av de avlopp som uppfyller de gamla 
men inte de nya råden har påbörjats under året.  
 
Tillsynen över ledningsnätet har sedan tre år tillbaka övergått från länsstyrelsen 
till kommunen. Tillsynen omfattar bl.a. uppföljning av saneringsplan för 
avloppsledningsnätet. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Fortsatt handläggning av enskilda avloppen i kommunen som inte 
uppfyller de gamla råden (13 st) samt handläggning av enskilda avlopp 
med markbäddar(uppfyller inte de nya råden). 

- Handlägga inkommande avloppsärenden. 
- Tillsyn-uppföljning av tekniska nämndens saneringsplan för 

avloppsledningsnätet, handläggning driftsstörningar. 
- Tillsyn av nya anläggningar där det ställts krav på provtagning. 
- Uppföljning av avlopp i Mölleberga. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 

 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 

Några enstaka anläggningar (cirka 12 st) som saknar längre gående rening än 
slamavskiljning kvarstår. Nio fastigheter väntas ansluta till kommunalt avlopp 
och tre fastigheter ska åtgärda avloppet genom en enskild lösning. 
Handläggning av enskilda avlopp med markbäddar är påbörjad. Begäran om 
provtagning av nya avloppsanläggningar har inletts. 
 
Det har inkommit en ansökan om tillstånd för avloppsanläggning och tillstånd 
har beviljats.  
 
Tillsyn över kommunens saneringsplan har påbörjats.  

Utredning gällande kommunalt avlopp till Stora Mölleberga är påbörjad av 
Tekniska nämnden. Samråd kring Stora Mölleberga sker kontinuerligt med 
Tekniska enheten.    

Föroreningsskador 
Föroreningsskador kan ha uppstått genom att industriverksamheter och annan 
miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig föroreningar. Många ämnen är 
långlivade och kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte kan 
förutses. Människor, djur och växter kan skadas bl.a. genom kontakt med 
föroreningar via mark eller indirekt via vatten från förorenade områden. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Handlägga ärende om anmälan av avhjälpande åtgärder med anledning 
av föroreningsskador. 

- Medverka i projekt Sockerbruket. 
- Påbörja tillsyn/handläggning kring f.d. Grevie jaktskyttebana 
- Ev. använda metod för inventering av förorenade områden i samband 

med tillsyn på C-verksamheter. 
 
Miljöenheten har haft två möten med Länsstyrelsen gällande f.d. Grevie 
jaktskyttebana och ansvarsutredning påbörjad. Handläggning av ärende 
gällande eventuellt nytt kontrollprogram för Vesums deponi har påbörjats.  

Kemiska produkter 
Inom industrin och handeln hanteras ofta stora mängder kemikalier. Vid felaktig 
hantering, lagring eller vid olyckor/haverier kan kemikalierna komma ut i miljön 
och orsaka stora risker för människan och miljön. Även hushållens kemikalie-
användning är idag uppmärksammad eftersom många små källor sammanlagt  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 

 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
leder till stora utsläpp. Det är därför viktigt att både industri och samhälle väljer 
rätt sort och rätt mängd kemikalier till rätt ändamål. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Handlägga ärende som rör anläggningar och anordningar med 
ozonnedbrytande ämnen (ca 50 ärende, samtliga med rapporteringskrav). 

- Handlägga anmälningar/ansökningar om spridning av 
bekämpningsmedel. 

- Handlägga ärende gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (kontrollrapporter cisterner – ca 40). 

- Delta i projekt, REACH (ca 17 verksamheter).  
Det har inkommit 47 årsrapport avseende köldmedium varav alla utom 2 
handlagts klart. I ett ärende är det aktuellt med miljösanktionsavgift. 
 
Fyra remisser från Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd enligt 
förordning om kemiska produkter har handlagts. 
 
Ett tillstånd och två anmälningar om kemisk bekämpning har handlagts samt 28 
cisternärenden (beslut om återkommande kontroll samt skrotning av cistern). 
 
Tillsyn över märkning av kemikalier i detaljhandeln (REACH) har gjorts på 14 
verksamheter. Fyra verksamheter återstår.   

Skydd av naturen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken inom naturvården. Från och med den 1 juli 2009 gäller nya 
strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna får huvudansvaret 
för att pröva frågor om strandskyddet. Några områden är undantagna, bl.a.  
 
naturreservat och biotopskyddsområden, inom dessa områden är det 
länsstyrelsen som prövar strandskyddsdispenser.   
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Pröva ansökningar om dispenser från strandskydd. 
- Handlägga ärende om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken inom 

strandskyddsområden. 
- Tillsyn av att bestämmelser och beslut inom strandskyddsområden 

efterlevs. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 
 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
En ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser har handlagts. 
 
Tillsyn av strandskyddet har skett längs med Höje å mellan Lund och 
Kyrkheddinge. Ett fall av överträdelse har noterats.  

Hälsoskydd  
Människors hälsa är i fokus för verksamhetsområdet. Hälsoskydd är ett 
omfattande verksamhetsområde, med klagomål på t.ex. bristande ventilation, 
mögel och buller vilket kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Inom 
området finns ett stort antal objekt bl.a. skolor, förskolor och lokaler för 
hygienisk behandling. Nämnden är tillsynsmyndighet och ska bl.a. via 
förebyggande arbete, inspektioner och rådgivning minska risken för olägenheter 
samt undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. När det 
gäller solarier omfattar tillsynen kontroll av att det finns uppsatta 
informationsanslag med skyddsråd, att rätt utrustning används samt 
hygienaspekterna.    
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Tillsyn av hygien- och samlingslokaler (ca 10 st). 
- Tillsyn av förskolor (ca 13 av totalt 28). 
- Tillsyn Bråhögsbadet. 
- Hantering av klagomål.  
- Handlägga ärende om tillstånd för djurhållning inom planlagda områden. 

 
En anmälan om driftstörning har inkommit från Bråhögsbadet. Tillsyn av cirka 
12 förskolor ska göras under hösten.  
 
Det har inkommit totalt 2 klagomål gällande t.ex. skällande hundar, fåglar. 

Läkemedel 
Enligt 20 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den 
kommun där sådan detaljhandel bedrivs kontrollera efterlevnaden av denna lag 
och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Kommunfullmäktige 
har beslutat att det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ska utöva 
tillsynen. Det är ett nytt tillsynsområde så utöver tillsyn har även tid avsatts för 
inläsning och ev. utbildning inom området. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Tillsyn av verksamheter som säljer receptfria läkemedel, inriktning 
egenkontroll (9 st av totalt 9).   
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 
 
 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
Tillsyn av 8 verksamheter har genomförts (en verksamhet har slutat sälja 
läkemedel). 

Miljövervakning 
Miljöövervakning handlar om att genom mätningar och undersökningar 
kontrollera tillståndet i miljön och följa trender. Miljöövervakning ska beskriva 
tillståndet och jämföras med uppsatta lokal, regionala och nationella miljömål.  
Var 7:e månad gör miljöenheten mätning av bakgrundsstrålning i två bestämda 
referenspunkter i kommunen (Esarps kyrka och Staffansvallen). Syftet med 
mätningarna är dels att träna rutinerna för mätning dels att få information om 
bakgrundsstrålningen. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Mäta bakgrundsstrålning i kommunens mätpunkter var 7:e månad. 
- Delta i Luftvårdsförbundets årskonferens.  

 
Referensmätning av bakgrundstrålning har utförts två gånger, i januari 
respektive augusti månad.  
 
Miljöenheten deltog på Luftvårdsförbundets årskonferens i Höör den 18 april. 

Livsmedel 
Människors hälsa är i fokus för verksamhetsområdet.  
Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa den hygieniska kvalitén och 
redligheten vid hantering av livsmedel. Tillsynen sker genom regelbunden 
kontroll av livsmedelsanläggningarna. Kontrollintervallet baseras på de risker 
som är förknippade med verksamheten samt nämndens erfarenhet av 
verksamheten.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
 

- Fortlöpande kontroll av verksamheterna (100 st av totalt 145 st). 
- Hantering av klagomål och matförgiftningar. 
- Delta i projektet Focus on Food.  
- Delta i Miljösamverkan Skånes projekt om mobila verksamheter. 
- Delta i projekt inom 4-yes samverkan, kosttillskott och allergi. 
- Fortlöpande publicering av resultat från kontroller på webbsidan. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 
 
 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
Verksamheterna kontrolleras fortlöpande och 22 av 100 planerade inspektioner 
har utförts. Miljöenheten har påbörjat revision av de större och mest känsliga 
verksamheterna. Revisionerna syftar till att granska verksamheternas rutiner mer 
ingående än vad som sker vid en inspektion. 
 
Miljöenheten har registrerat 9 nya livsmedelsföretag i kommunen. 
 
Det har inkommit fyra klagomål på livsmedelsverksamheterna. Klagomålen 
gällde bl.a. felaktig märkning, misstänkt matförgiftning, olovlig livsmedels-
verksamhet samt utformning av livsmedelslokal.  
 
Med anledning av de misstankar om köttfusk som framkommit under våren då 
hästkött sålts som nötkött, har provtagning utförts hos ett livsmedelsföretag i 
kommunen. Dna analyserna visade att produkter märkta med nötkött också 
innehöll nötkött.  
 
Projektet Focus on Food fortlöper. En konferens har ägt rum under våren i 
Greifswald, Tyskland. Arbetet med det delprojekt som Staffanstorp tillsammans 
med Helsingborgs miljöförvaltning ansvarar för fortlöper. Diskussioner om ett 
eventuellt gemensamt system för bl.a. publicering av resultat från 
inspektionerna/lyfta fram företag med god livsmedelshygien har visat sig 
innehålla skillnader i ländernas synsätt. Arbetet fortsätter dock och målet är att 
kunna finna en gemensam plattform för detta. 
 
Vidare pågår inom projektet Focus on Food ett försök med att använda 
gemensamma checklistor i Tyskland, Polen och Sverige vid inspektion av 
livsmedelsverksamheter. Staffanstorp deltar i projektet och hittills har 3 
inspektioner genomförts med hjälp av dessa checklistor. 
 
Miljösamverkan Skånes projekt om kontroll av mobila verksamheter resulterade 
i att en gemensam checklista har tagits fram. Det är nu upp till kommunerna i 
länet att använda denna vid inspektion av mobila anläggningar. 
 
Ett gemensamt projekt om kosttillskott inom 4 -Yes har ännu inte påbörjats från 
Staffanstorps sida.  
 
Miljöenhetens inspektionsrapporter läggs ut kontinuerligt på kommunens 
webbplats efter genomförda inspektioner. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 
 
 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 

Statistik ärende 
År 2011 (1 jan-31 aug) 2012 (1 jan-31 aug) 2013 (1 jan-31 aug) 
Antal 481 569 368 

Övrigt 
Miljöenheten medverkar i samarbetsorganet Malmö Airport och deltar även 
aktivt i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom 
nämndens ansvarsområde berörs. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Granska planer och bygglov med avseende på hälso- och miljöaspekter. 
- Delta i samråds- och planeringsmöten.  
- Delta i arbetsgrupp 4-spår Flackarp-Arlöv. 
- Delta i samarbetsorganet Malmö Airport. 
-     Delta i fortsatt arbete i projektet Effektiv miljötillsyn. 

 
Miljöenheten har yttrat sig i 12 ärenden gällande förhandsbesked om bygglov, 
bygglov samt planer. Deltagande i samråds- och planeringsmöte pågår 
kontinuerligt. 
 
Samarbetsorganet Malmö Airport har möten två gånger per år. 
 
Projektet Effektiv Miljötillsyn finansieras av Europeiska socialfonden och pågick 
fram till halvårsskiftet 2013. Projektet har erbjudit framförallt utbildnings- och 
samverkansinsatser inom områdena kommunikation/bemötande, ledarskap och 
tillsynsmetodik. Miljöenheten har deltagit i de olika utbildningsinsatserna. 
Under våren avslutades projektet med en halvdags Framtidskonferens – 
kommunikation i tillsynen, där hela Miljöenheten deltog. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2012 om kontroll- 
och tillsynsplan för miljöenheten gällande 2013.  
 
Miljöenheten bedömer att vi hittills under 2013 i stort lagt upp arbetet i enlighet 
med aktuell kontroll- och tillsynsplan. Men på grund av avsaknaden av miljöchef 
under de två första månaderna, har delar av tillsynen inte kunnat utföras som 
planerat. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2013-09-23 
 
 
Delårsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2013-0376-1) 
 
Livsmedelstillsynen ligger efter då inspektören inom livsmedelskontrollen varit 
st.f. miljöchef under årets två första månader. Vidare har ett antal livsmedels-
ärende tagit mer tid i anspråk än vad som kunnat förutses. Av 2013 års planerade 
tid för livsmedelstillsynen har dock 40 % använts hittills. 
 
Ny miljöchef tillträdde 1 mars och resurser har tagits i anspråk för introduktion. 
Den planerade hälsoskyddstillsynen har inte hunnits med i den omfattning som 
framgår av tillsyns-och kontrollplanen, däremot har EPT ärenden handlagts 
löpande. 
 
Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna inlämnar särskilt yttrande, 
bilaga § 74. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75                  2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 
 
Inledning 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (fr o m 2009) en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet biträder miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnads-
väsendet i enlighet med plan- och bygglagen, och som handhar det närmaste 
överinseendet över byggnadsverksamheten. 
 
För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar vi med detaljplaner, remiss-
yttranden, förhandsbesked, bygglov/bygganmälan och ventilationskontroll. 
Avdelningen biträder också allmänheten och byggherrar med råd och service. 
Enheten arbetar också med översiktsplanering och planprogram på uppdrag av 
kommunstyrelsen samt bostadsanpassning (BAB) för socialnämnden. 
Årsplanen för 2013 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och 
byggenheten planerar att driva under året. Delårsredovisningen är en 
avrapportering av den verksamhet som bedrivits, antal ärenden mm, och gäller 
för perioden 1 januari till och med augusti 2013. 

Personal 
Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: 
- Lena Larsson, nämndsekreterare/ bygglovhandläggare, 100%. 
- Ingela Folkesson, Bygglovingenjör, 100% inkl BAB. 
- Jonas Bergenudd, Bygglovarkitekt, 100% fr o m 2013-07-15 
- Anna Walldén, administrativ handläggare, 50% Plan o Bygg inkl BAB (50% 
Miljö) 
- Thomas Lexén, stadsarkitekt/ plan- och byggchef, 100% (50% plan, 50% bygg). 
- Anna Fogelberg, planarkitekt/landskapsarkitekt, 50% Plan o Bygg (50% Teknik) 
- Sofia Tjernström, planarkitekt, 80%. 
- Lowe Kisiel, planarkitekt 100%. 
- Katarina Jeraeus, planarkitekt 100%. 
Kommentar: Under perioden jan-juli arbetade Anna Fogelberg ca 75% på plan- och bygg. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 
 

Övergripande mål 

Mandatperiodsbeställningen 
De delar av genomförandeplanen som direkt berör plan- och byggenhetens 
verksamhet för 2013 redovisas här tillsammans med kommentarer avseende 
måluppfyllelsen. 
 
Politikområdet ”Attraktiv levnadsmiljö”: 

- Årligen ska MoSN anta detaljplaner som sammanlagt möjliggör 
byggandet av minst 100 bostäder. Målet ej uppfyllt. Hittills i år har inga 
detaljplaner med byggrätter för bostäder antagits. Förutsättningar för att målet 
ska uppnås finns eftersom flera detaljplaner för bostadsändamål beräknas kunna 
antas under senare delen av året. 

Politikområdet ”Medborgarens livskvalitet i fokus”: 
- Kvalitetsdeklarationer införs för all verksamhet inom 

stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde. Ej uppfyllt. Arbetet som 
påbörjades under hösten 2012 har fortsatt under 2013 genom att nämnden 
godkänt förslag till kvalitetsdeklarationer. Dessa har ännu inte publicerats på 
kommunens hemsida eller i tryckt form. 

- NKI-NöjdKundIndex-mätning framarbetas. Ej uppfyllt. Arbetet avvaktar 
central samordning avseende bl a framtagande av utvärderingsmetoder. 

- NKI-NöjdKundIndex-mätning genomförs och vägs samman med alla 
nämnder. Ej uppfyllt. Arbetet avvaktar central samordning. 

- Införande av digitalt arkiv utreds. Ej uppfyllt. Arbetet har påbörjats under 
våren men enheten har ej kunnat slutföra arbetet pga att erforderliga 
personresurser ej har kunna frigöras för uppgiften. 

- Digitalt E-bygglov införs. Ej uppfyllt. Utredningsarbete har påbörjats under 
våren men har ej kunnat slutföras pga att erforderliga personresurser ej har 
kunna frigöras för uppgiften. 

 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 
 

Nämndens prioriterade mål (från budget 2010-2012) 
- En tidseffektiv, rättssäker och trygg handläggning med kunden i fokus. 

Utvärdering ej genomförd. 
- Målsättningen är att kompletta bygglovärenden som omfattas av 

delegation från nämnden och där åtgärderna inte strider mot detaljplanen 
skall kunna beviljas inom 2 veckor, dock högst 3 veckor. Målet uppnått, 
genomsnittlig handläggningstid 14,2 dagar – se Bygglov 

- Planuppdrag ska handläggas med en effektiv planprocess som inbegriper 
en god medborgardialog. Samrådsmöten har hållits i alla planeringsprojekt 
som varit föremål för samråd under perioden. 

Plan 
Planverksamhetens huvuduppgift är framtagande av planprogram, detaljplaner, 
fördjupningar till översiktsplanen samt i förekommande fall samordning och 
ledning av konsulter. I arbetet ingår också att samråda och föra en god dialog 
med medborgarna.  
 
Under perioden har planavdelningen arbetat med följande uppdrag: 
 
 
Typ Namn Status 
Dp Automatstation Borggårdsrondellen ant 121212, laga kraft 130108 
Dp Anneroskolan pågående 
Dp Borggårdsskolan pågående 
Ädp Gamla Brandstationen *) ant 130602, laga kraft 130709 
Dp Gamla Busstationen pågående 
Dp Bråhögsbadet  pågående/vilande 
Ädp Brågarp 1:659 (Kometen) ant 121212, laga kraft 130108 
DpP Flackarps by pågående/vilande 
Ädp Hagalid rekreationspark *) ant 130424, laga kraft 130521 
Dp Hjärup Bocentrum ant 120926, laga kraft 130214 
DpP Hjärup NO – helheten pågående 
Utr Hjärup SV (Skanska) pågående 
Dp  Hjärup Tågvägen pågående 
Utr Hjärup Väster pågående 
Dpp Hjärup 4-spår Godk KS 2013-01-28   
Dp Hjärup Spårområdet (4-spår) *) pågående 
Dp Hjärup Vragerupsvägen (4-spår) *) pågående 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 63(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 
Dp Hjärup Banvallsvägen (4-spår) *) Pågående 
Dp Hjärup Stationsbron (4-spår) *) pågående 
Dp Hjärup Åttevägen  pågående 
Dp Hjärup Åkerslundshusen pågående 
Dp Hjärup Ängslyckan pågående/vilande 
Dp Hjärups IP ant 130318, laga kraft 130415 
Dp Kyrkheddinge, Almlunda förskola pågående 
Dp Kyrkheddinge, Bjällerupsvägen pågående 
Dp Kyrkheddinge, verksamhetsområde pågående 
Dp Mellanvångsskolan ant 120613, laga kraft 130227 
Dp Pihlängen pågående 
Dp Ridsportanläggning Kabbarp ant 120613, laga kraft 130130 
Dp Skånevägen/Annerovägen (koloniomr) antagen /upphävd/pågående 
Utr/Dpp Sockerstan pågående 
Dp Stp-hus Nordanå pågående/vilande 
Övr Strategi för Hembygden pågående 
Övr Strategi för stadsliv i Staffanstorp pågående 
DpP Trolle By (Flackarps Trädgårdsby) pågående/vilande 
Dp Uppåkra arkeologiska center pågående/vilande 
Dp Vallby-Myllan pågående 
Dp Vikhem etapp IV pågående 
Dp Åttan pågående 

 
Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning, Övr=övrigt  
 
*) = nya projekt 2013 
 
Under perioden har 6 nya uppdrag tillkommit medan 3 detaljplaner antagits och 
vunnit laga kraft. Sedan den senaste redovisningen har också 7 tidigare antagna 
detaljplaner vunnit laga kraft, arkiverats och tagits bort från listan. Den samtidigt 
pågående uppdragsmängden har såsom prognostiserats minskat en aning - från 
drygt 40 till knappt 40. 
Uppföljning 2005 – aug 2013 

MoSN – beslut 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 
 
2011 

 
2012 

- aug 
2013 

Detaljplaner          

uppdrag 6 2 3 8 6 5 12 7 6 

antagande 4 7 6 3 4 3 3 12 3 

 
Under perioden har samrådsmöten hållits i följande planeringsprojekt: Dp 
Hjärup Åttevägen, Dp Hjärup Tågvägen/Spårvägen och Dp Vallby-Myllan. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 

Bygg 

Bygglov/bygganmälan 
Avdelningen handlägger normalt 350 - 400 bygglovärenden per år*). Till det 
tillkommer ett knappt hundratal byggsamråd (kontrollplan) och 10-15 
ansökningar om förhandsbesked. För huvuddelen av ärendena gäller att beslut 
tas i delegation enligt gällande delegationsordning, varför endast ett mindre 
antal ärende lyfts till nämnden för beslut. De typer av ärenden som lyfts till 
nämnden är förhandsbesked, bygglov av principiell art, avslag, samt ärenden 
som gäller olovligt byggande. En betydande arbetsinsats är därutöver att ge 
upplysningar och service till allmänheten, samt att tillhandahålla ritningar och 
övriga handlingar från bygglovarkivet. 

*) Genomsnitt för åren 2005-2012 är 365 ärenden/år. 
Uppföljning 2005 – aug 2013 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

jan-
aug 
2013 

Bygglov 
Delegations-
beslut 
 
Handläggnings-
tid, dagar*) 

 
401 

 
Ingen 
uppgift 

 

 
446 

 
Ingen 
uppgift 

 

 
423 

 
Ingen 
uppgift 

 

362 
 

16,2 

332 
 

14,3 

370 
 

11,2 

299 
 

13,0 

285 
 

14,0 

203 
 

14,2 

Bygglov 
nämndsbeslut 

 
11 

 
5 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
Förhands-
besked 
inkomna 
ärenden/ 
nämndsbeslut 
 

  
12 

4 pos, 
5 neg, 
1 återk, 

2 ej avgj. 
 

 

 
11 

6 pos, 
3 neg 

1 återk, 
1 ej avgj. 

 
 

  
22 

14 pos, 
7 neg, 
1 återk. 

 
 

 
11 

6 pos, 2 
neg, 

1 återk. 
2 ej avgj. 

 
 

 
12 

3 pos, 1 
neg, 

4 återk. 
2 till KS 

2 ej avgj.  
 

 
20 

11 pos,  
1 neg, 
1 återk. 

7 ej avgj.  
 

 
15 

9 pos, 
2 neg, 
1 återk, 

3 ej avgj. 

 
12 

10 pos, 
(varav 3 fr 

2011), 
1 neg, 

4 ej avgj. 

 
6 

plus 2 fr 
2012. 
3 pos, 

5 ej avgj. 
 

Kontrollplan / 
tekn. samråd 
delegationsbesl. 

 
 

68 

 
 

119 

 
 

91 

 
 

75 

 
 

88 

 
 

63 

 
 

41 

 
 

50 

 
 

41 

*) Den genomsnittliga handläggningstiden är beräknad utifrån 146 planenliga, kompletta ärenden 
som inkommit och avslutats inom perioden. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 
 
Antalet bygglovärenden som avgjorts under perioden är något högre än 
motsvarande mängd för fjolåret – 203 jämfört med 185.  
Det tyder på att antalet ärenden som kommer att handläggas under hela 
verksamhetsåret 2013 kan komma att bli något fler än för fjolåret. Det är dock 
osäkert om ärendemängden kan nå upp till de 350 ärenden som prognostiserades 
i årsplanen. Mer sannolikt är att omkring 300-320 ärenden kommer att 
handläggas under året.  
 

Ventilationskontroll 
I samband med införande av den nya plan- och bygglagen 2011 upphävdes den 
tidigare förordningen om funktionskontroll för ventilationssystem (OVK). 
Regelverket lyftes in i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen och 
samtidigt infördes vissa ändringar – bland annat skärptes certifieringskraven och 
kraven på kommunal tillsyn. Det är fortfarande byggnadens ägare som ansvarar 
för att kontroll utförs medan kommunen har fått ett förtydligat tillsynsansvar 
över kontrollerna. Ansvaret innebär bl a att kommuner är skyldiga att upprätta 
och följa upp arbetet med hjälp av tillsynsplaner. 
 
Uppföljning jan – aug 2013 
Under perioden har enheten inte kunnat utveckla rutiner för att efterleva det 
förtydligade tillsynsansvaret. Detta pga att erforderliga personresurser ej har 
kunna frigöras för uppgiften.  

 

Övrigt  

Kulturmiljöprogram / Strategi för Hembygd 
I den tidigare aktuella åtgärdsplanen för att uppnå miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö angavs att ”senast 2010 ska all fysisk planering grundas på 
program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas 
tillvara och utvecklas. Senast 2010 ska också bebyggelsens kulturhistoriska 
värden vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning”. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 66(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2013-09-23 

 

Delårsredovisning  2013 jan-aug, plan- och byggenheten (dnr 
B0519/2012) 
 
Riksdagen beslutade i juni 2010 om förändringar i miljömålssystemet i enlighet 
med förslagen i propositionen ”Svenska miljömål – för ett effektivare 
miljöarbete”. För miljömålet God bebyggd miljö innebar ändringen bl a att 
värdefulla byggnader/bebyggelsemiljöer ska redovisas i samband med 
aktualisering av översiktsplanen samt att kravet på färdigställandetid har tagits 
bort. 
 
I Skånska åtgärder för miljömålen anges att: ”Det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas. Kommunerna 
ska uppmärksamma detta vid aktualiseringen av sina översiktsplaner. 
Uppmärksammade värdefulla miljöer och byggnader ska därefter skyddas 
genom detaljplan.” 
 
I syfte ta fram en strategi som hjälper till att utveckla hembygden för den byggda 
miljön enligt Framtidens kommun - perspektiv 2038, och dessutom tillgodoser 
miljökvalitetsmålet enligt ovan, påbörjades under 2011 arbetet med ” Strategi för 
hembygden –  för den byggda miljön”. Strategin är tänkt att också fungera som 
ett kulturmiljöprogram där kommunens samtliga bebyggelsemiljöer inventeras 
och värderas utifrån kulturhistoriska och estetiska parametrar. Programmet ska 
kunna ge råd och riktlinjer till hjälp för medborgarna, samt ge förslag på 
framtida utvecklingsmöjligheter.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att handla upp ett team av konsulter enligt anbuds-
underlaget. 2012-04-25 informerades nämnden om det pågående arbetet för den 
första delen, Staffanstorp. Arbetet har tidsmässigt förskjutits och den första delen 
beräknas nu kunna slutföras under hösten/vintern 2013/2014. 
 
Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna inlämnar särskilt yttrande, 
bilaga § 75. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
________________  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 76                  2013-09-23 

 

Genomförandeplan 2014 för miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden (dnr B0386/2013) 
 
Nämnden ska årligen, enligt den av kommunfullmäktige beslutade mandat-
periodbeställningen, i samband med behandling av årsbudgeten, fastställa 
genomförandeplan för nämndens verksamhet. 
 
Förslag till genomförandeplan redovisas i bilaga § 76. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att fastställa genomförandeplanen för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter enligt bilaga § 76. 
_______________  
 
Carina Dilton (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde 
för att beslutas om i samband med årsbudgeten. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bordlägga ärende till nästkommande sammanträde för att beslutas om i 
samband med årsbudgeten. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 77                  2013-09-23 

 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 78                  2013-09-23 

 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift) 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staffanstorp  
kyrkbyn 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 79                  2013-09-23 

 

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 § 79 
(7 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. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 80            2013-09-23 

 

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 § 80 (14 sidor). 
 
Förkortningar handläggare:  
TL= Thomas Lexén, LL= Lena Larsson, INBE= Ingela Berg Folkesson. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELA= delegationsbeslut stadsarkitekt 
DELH= delegationsbeslut bygglovhandläggare 
DELAING= delegationsbeslut bygglovingenjör 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 81             2013-09-23 

 

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

10.    
11.    
12.    
13.    
14.       

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

    
 Slutbesked   

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

    

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 73(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 81 forts.        2013-09-23 
 
  
Slutbesked forts. 

6. (personuppgift)  (personuppgift) 
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    

 Slutbevis   
1. (personuppgift)  (personuppgift) 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 82             2013-09-23 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 74(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 

Delegationsbeslut ordföranden  
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 133/2011 fattat beslut i följande ärende: 
 
Beslut om bygglov: 
Hjärup 4:290, förskola, dnr B0246/2013 
Brågarp 6:8, utvändig ändring, dnr B0321/2013 
Stanstorp 9:1, påbyggnad, ändrad användning till kontor, putsning fasad samt 
parkeringsplats, dnr B0304/2013. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 75(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 83          2013-09-23 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 133/2011, fattat beslut i följande ärenden. 
  
Samrådsyttrande – 4 kap 25§ FBL:  
Avstyckning berörande Nordanå 10:13 Dnr B0315/2013 

________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76(76) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 84                  2013-09-23 

 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna:   
 
a) Sammanträdesprotokoll: 

KF 2013-06-10 § 80, driftbudget för år 2014, dnr B0190/2013 
KF 2013-06-10 § 76, plan- och bygglovtaxan, ändring av, dnr B0191/2011 
 

b)  Växjö Tingsrätts dom angående utdömande av vite, dnr (personuppgift), 
mark- och miljödomstolen avslår ansökan. 
 

c) Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens deldom i ärende om ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Malmö Airport, Sturup, dnr 
M2012-0348. 

  
d) Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten 

Kvärlöv 1:2, dnr B0276/2013. 
  
e) Överklagande av beslut, dnr (personuppgift). 
 
f) 

 
Protokoll från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, utdömande av 
vite, fråga om prövningstillstånd, dnr (personuppgift). Mark- och 
miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.  
 

g) Dom från Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolen över överklagat beslut 
om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten (personuppgift), 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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