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 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 – 19:30 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Carina Dilton (S), ej §§ 92 och 93 
 Eric Hamilton (M) 
 Stefan Knutsson (S), ej §§ 92 och 93 
 Sune Cederpil (M) 
 Jurgis Porutis (M) 

Björn Magnusson (FP), ej § 89 
Rolf Lind (MP) 
Max Jörgensen (M), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Björn Stigborg (S) 

Hans Rochester (M) 
Ralph Friberg (SP) 
Daniella Nilsson (M) 
Fredrik Olsson (S) 

 

 Dick Johansson, stadsbyggnadschef 
Jonas Bergenudd, bygglovarkitekt 
Lena Larsson, bygglovhandläggare/nämndsekreterare 
 

Utses att justera Carina Dilton (S) 
 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-11-05 kl. 09:00 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 85-101 
  Lena Larsson  
 Ordförande   
  Bertil Persson  
 Justerande   
  Carina Dilton  

 
 

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

Nämnd/styrelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-10-29 
Datum för anslags uppsättande 2013-11-06   
Datum för anslags nedtagande 2013-11-27   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

  

 Lena Larsson  
  Utdragsbestyrkande  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2013-09-23 2013-10-29/L 
 
 
Innehållsförteckning Sida 

 
§ 85 Godkännande av dagordning 3 
§ 86 Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup 

NO – Åretruntbyn 
4-6 

§ 87 Ändring av gällande hastighetsbegränsning på Väståkravägen, 
motion 

7-8 

§ 88 Hjärup 4:274, ansökan om bygglov Hjärup Bocentrum 9-12 
§ 89 Vallby 21:3, ansökan om bygglov 13-19 
§ 90 Kyrkoby 2:15, ansökan om förhandsbesked 20-23 
§ 91 Flackarp 9:26, ansökan om förhandsbesked 24-27 
§ 92 Genomförandeplan 2014 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
28 

§ 93 Internbudget 2014 29 
§ 94 Ekonomisk uppföljning 30 
§ 95 Ändring av delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden, plan- och byggverksamheten 
31 

§ 96 Delegationsbeslut trafikärenden 32 
§ 97 Delegationsbeslut miljöärenden 33 
§ 98 Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och anmälan enligt PBL 34 
§ 99 Delegationsbeslut kontrollplan/byggsamråd, tekniskt samråd med 

beslut om kontrollplan, startbesked och slutbesked 
35 

§ 100 Delegationsbeslut lantmäteriärenden 36 
§ 101 Meddelanden 37 

_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 85                 2013-10-29 

 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ärende nr 4, detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m fl, 
Pihlängen, strykes från dagordningen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 86                  2013-10-29 

 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup 
NO - Åretruntbyn, (dnr P0006/2013) 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder, 
servicefunktioner och annan småskalig centrumverksamhet i Hjärups nordöstra 
delar.  
 
Området uppskattas kunna innehålla ca 250 bostäder (drygt 21 bostäder/ha 
kvartersmark) fördelade på olika boendeformer – flerbostadshus, radhus, 
kedjehus och friliggande villor. Bostäderna kompletteras av service i form av en 
skola, en idrottshall och en eller flera förskolor samt av inslag av mindre handel 
och icke-störande verksamheter i kombination med bostad längs den nya 
huvudgatan söder om området, Allégatan. 
 
Planområdet berör del av fastigheten Stora Hjärup 12:2 som ägs av Sveaskog, del 
av Hjärup 18:1 som ägs av Staffanstorps kommun samt av gården Stora Uppåkra 
1:4 som är i privat ägo. Området avgränsas i norr av Väståkravägen, i öster av 
befintliga kraftledningar, i söder av planerad park och gata samt i väster av 
utbyggnadsområdet Hjärup NO etapp 1. Arean uppgår till ca 15 ha.  
 
Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande.  
 

 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 86 forts.       2013-10-29 

 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup 
NO - Åretruntbyn, (dnr P0006/2013) 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-21 att uppdra till kommun-
direktören att låta utarbeta och därefter genomföra samråd enligt 5 kap plan- och 
bygglagen om program för detaljplaner för resterande etapper av Tillväxt 7000-
delområdet Hjärup NO, samt att efter genomfört samrådsförfarande skall 
färdigställt detaljplaneprogram redovisas för arbetsutskottet senast under sista 
kvartalet 2009, och vara målsättningen att kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2010 skall ta ställning till ärende om utarbetande av detaljplan för 
resterande etapper av Tillväxt 7000-delprojektet Hjärup NO. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-26 att godkänna att förslaget 
till programhandling för detaljplaner för Hjärup Nordost – Åretruntbyn, då vid 
sammanträdet redovisade förändringar, skall vara föremål för samråd enligt 
bestämmelserna härom i 5 kap plan- och bygglagen, samt att uppdra till 
kommundirektören att genomföra enligt första att-satsen beslutat samråd. 
Samråd kring planprogrammet pågick 2011-09-12 – 2011-10-16. 
 
Ett förslag till godkännandehandling av planprogrammet för Hjärup Nordost – 
Åretruntbyn togs upp under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2013-09-30. Arbetsutskottet beslutade att till stadsbyggnadskontoret återremittera 
förslaget till planprogram, då för revidering enligt av arbetsutskottet lämnade 
direktiv, samt att sålunda reviderat planprogram skall föreläggas kommunstyrelsen 
för beslut vid dess sammanträde den 11 november 2013. Revideringen rör ett 
förtydligande av planprogrammet avseende möjligheten att etablera handel 
och/eller verksamheter i området öster om befintliga kraftledningar, väster om 
Gamla Lundavägen.  
 
Det uppdrag kring utarbetande av detaljplan som nu är aktuellt bedöms vara 
förenligt med det förslag till planprogram som togs upp under kommun-
styrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-09-30, samt med de revideringar 
som begärts inför beslut om godkännande av planprogrammet. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att under förutsättning att 
planprogrammet för del av Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup Nordost –  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 86 forts.        2013-10-29 

 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup 
NO - Åretruntbyn, (dnr P0006/2013) 
 
Åretruntbyn godkänns av kommunstyrelsen, utarbeta förslag till detaljplan  
innehållande såväl bostäder som område för skola/förskola i enlighet med ovan 
nämnda planprogram och avsnittet ”Fortsatt arbete” i programsamråds-
redogörelsen, samt i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 87                  2013-10-29 
 
 
Ändring av gällande hastighetsbegränsning på Väståkravägen, 
motion (dnr T0007/2013) KS 2012.05 
  
Björn Magnusson (FP) har väckt motion om ändring av gällande hastighets-
begränsning på Väståkravägen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för dess sakprövning och 
beslut, då ärendet i den aktuella motionen faller inom ramen för vad miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden enligt sitt reglemente ska ansvara för. 
 
”Rätt fart i staden” är en handbok och en metodik som ger underlag för beslut 
om nya, justerade hastighetsgränser. Arbetsmetodiken bidrar till att öka för-
ståelsen till varför en viss hastighetsgräns är vald. Förslag gällande förändrade 
hastighetsgränser i Hjärup skickades på remiss (MOS § 9/11) till bl a Trafik-
verket, eftersom Gamla Lundavägen och Lommavägen är statliga vägar. 
Trafikverket har i sitt remissvar framfört att kommunen ska göra en ny översyn 
av hastighetsgränserna och använda 40 och 60 km/h enligt ”Rätt fart i staden” på 
de vägar där staten är väghållare. Eftersom det är av stor vikt att liknande 
trafikförhållanden har samma hastighet bör samtliga huvudgator och genom-
fartsgator i Hjärup analyseras enligt ”Rätt fart i staden” och därefter kan beslut 
om förändrad hastighet på Väståkravägen tas.  
 
 

 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 87 forts.         2013-10-29 
 
 
Ändring av gällande hastighetsbegränsning på Väståkravägen, 
motion (dnr T0007/2013) KS 2012.05 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att innan beslut om förändring av hastighetsgränserna på Väståkravägen 
genomföra ”Rätt fart i staden” för samtliga genomfarts- och huvudgatunätet i 
Hjärup samt 
att därmed anse motionen besvarad. 
_______________  
 
Sune Cederpil (M) yrkar bifall till Björn Magnussons motion om att 70 km:s 
hastighetsbegränsning skall återinföras på aktuell del av Väståkravägen i 
avvaktan på vidare utredning. 
 
Stefan Knutsson (S) och ordföranden yrkar bifall till yrkandet. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att i avvaktan på utredning om ”Rätt fart i staden” för samtliga genomfarts- och 
huvudgator i Hjärup återinföra hastighetsbegränsning om 70 km/tim på aktuell 
del av Väståkravägen, 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
_______________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 88                  2013-10-29 
 

Hjärup 4:274, ansökan om bygglov Hjärup Bocentrum (dnr 
B0360/2013) 
 
Ärende 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus med tre våningar 
plus indragen teknikvåning, totalt 47 lägenheter samt 5 carportar och ett miljö- 
och teknikhus. 
 
Ansökan 
Sökanden önskar uppföra fyra trevåningshus i säckskurat tegel med järnvitriol-
behandlat trä vid balkonger. I västra och södra delarna avses fem carportar och 
ett miljö- och teknikhus uppföras. Flerbostadshusen har totalt 47 lägenheter. 
 
Befintliga förhållanden 
Ansökan avser fastigheten Hjärup 4:274 med adress Fredriks väg 1, Hjärup.  
 
Planläge 
För fastigheten gäller detaljplan, lagakraftvunnen 14 februari 2013, innebärande 
att fastigheten får användas för bostadsändamål, byggnad i sydöstra hörnan får 
även användas för centrumverksamhet och vårdcentral. Byggnader får uppföras 
i tre alternativt fyra våningar med en ytterligare våning för tekniska installa-
tioner som ska vara indragen så att byggnaden uppfyller högsta byggnads- och 
totalhöjd. Byggnader med tre våningar har en högsta byggnadshöjd på 10,0 
meter och en högsta totalhöjd på 14,5 meter. Byggnaden med fyra våningar har 
en högsta byggnadshöjd på 13,0 meter och en högsta totalhöjd på 17,5 meter. Mot 
allmän plats får plank inte uppföras. 
 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit Stadsbyggnad/Teknik trafik, 
Stadsbyggnad/Teknik VA och Stadsbyggnad/miljö. 
 
Stadsbyggnad/Miljö framför att man inte har något att erinra mot 
bygglovsansökan. 
 
Stadsbyggnad/teknik VA har beretts tillfälle att yttra sig, svar ska inkomma 
innan nämndens sammanträde. 
 
Stadsbyggnad/teknik trafik har inkommit med yttrande angående ett antal 
trafiksäkerhetshöjande förändringar. 
  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 88 forts.        2013-10-29 
 

Hjärup 4:274, ansökan om bygglov Hjärup Bocentrum (dnr 
B0360/2013) 
 
Bedömning 
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. 
 
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 30 § plan- och bygglagen framgår att bygglov ska ges för en åtgärd som 

1. överensstämmer med detaljplanen eller gällande områdesbestämmelser,  

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § eller måste avvakta att 
genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa, och  

3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1–3, 9, 13, 17 och 18 §§ i de delar som 
inte har prövats i detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 
       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 88 forts.        2013-10-29 
 

Hjärup 4:274, ansökan om bygglov Hjärup Bocentrum (dnr 
B0360/2013) 
 
Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan och dess syfte. 
 
Förslaget bedöms uppfylla kraven i 8 kap 1 och 9 §§ plan- och bygglagen och 
förutsättningar för bygglov finns enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 
 
Föreslagen nybyggnation bedöms passa in i omgivningen utgöra ett tillskott i 
stadsbilden. 
 
Med stöd av ovanstående tillstyrker stadsbyggnadskontoret bygglov. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov avseende 
nybyggnad av fyra flerbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten 
Hjärup 4:274. 
Yttrande från tekniska enheten skall beaktas, bifogas beslutet. 
 
För lovet gäller: 
Uppgift om kontrollansvarig har lämnats i bygglovansökan (9 kap 40 § PBL). 
 
Tekniskt samråd skall hållas.   
Inför tekniskt samråd skall redovisas: 
• Förslag till kontrollplan.  
 Fastställs av byggnadsnämnden i samband med startbesked. 
• Geotekniskt utlåtande 
• Brandskyddsdokumentation 
• VVS-ritning  
• Konstruktionsritningar (bärförmåga och stadga) 
• Energiberäkning     
• Utsättning skall utföras 
• Lägeskontroll skall utföras 

 
Startbesked krävs innan projektet får påbörjas. Beslut om startbesked för att 
påbörja åtgärden med stöd av PBL 10 kap 23 § meddelas efter att tekniskt samråd 
hållits. 
 
Slutsamråd ska hållas på byggarbetsplatsen. Skriftlig kallelse kommer att 
utskickas till byggherren, kontrollansvarig och övriga. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 88 forts.        2013-10-29 
 

Hjärup 4:274, ansökan om bygglov Hjärup Bocentrum (dnr 
B0360/2013) 
 
Slutbesked 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar 
annat. 
Slutbesked utfärdas när byggherren visat att alla krav uppfyllts enligt lovet, 
anmälan, kontrollplanen och startbeskedet. 
Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked innebär att byggnadsnämnden 
kan ta ut en byggsanktionsavgift. 
 
Upplysningar 
Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år. 
 
Berörda grannar underrättas om beslutet. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och bygg-
lagens 9 kap 41 §. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygglovavgift enligt fastställd taxa: 166.830:- 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89                  2013-10-29 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

Ärende 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en hall med verkstad, personal-
utrymmen och spolhall samt ombyggnad av befintlig huvudbyggnad till kontor 
på rubricerad fastighet.  Sökanden bedriver verksamhet i form av uthyrning av 
bemannade entreprenadmaskiner och på fastigheten kommer man att reparera 
och sköta underhåll och service av fordonen. Entreprenadmaskinerna används 
på för dammbygge, rensning av åar, dikning, dränering, byggnation och under-
håll av vägar, snöröjning och saltning med mera. Byggnaden kan jämställas med 
de byggnader som maskinstationer på landet använder. 
 
Befintliga förhållanden 
Vallby 21:3 är belägen vid Norra Vallbyvägen 95-27 och omfattar ca 25 000 kvm.  
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår inte i sammanhållen bebyggelse. 
 
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.” 
 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit Stadsbyggnad/Teknik trafik, 
Stadsbyggnad/Teknik VA, Stadsbyggnad/miljö och ägarna till 5 berörda 
grannfastigheter. 
 
Stadsbyggnad/Miljö framför att under förutsättning att hushållsspillvatten från 
fastigheten genomgår godkänd avloppsrening, i detta fall ska anslutning till det 
kommunala avloppsnätet göras, så har man inget att erinra mot bygglovs-
ansökan. 
 
Stadsbyggnad/teknik VA meddelar att den planerade bostaden ligger innanför 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten men att kommunal dagvatten-
hantering inte finns inom området. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.        2013-10-29 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

Stadsbyggnad/teknik trafik meddelar att en förutsättning för bygglov är att 
”föreskrifter för avfallshantering för Staffanstorps Kommun” antagen av 
Kommunfullmäktige § 114/11 kan följas. Föreskrifterna innebär bland annat att 
avfallsbilen inte får backa, vilket innebär att vändmöjligheter för avfallsbilen 
måste finnas. 
 
Yttrande från grannar: Två likalydande skrivelser med totalt 30 namnunder-
skrifter där man framför att man inte anser att byggnaden, med sin storlek och 
utseende, inte passar in på landsbyggden och att trafiken till och från fastigheten 
kommer att påverka omgivningen negativ och göra den mer osäker. 
Vidare hänvisas till ett bygglov på fastigheten Kvärlöv 6:2 som nekades på grund 
av byggnationen skedde på värdefull jordbruksmark. 
 
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna skrivelser och har fram-
fört att bygglovet inte avser en byggnad för industriell verksamhet utan att man 
kommer att bedriva reparation, service och underhåll av egna entreprenad- och 
jordbruksmaskiner. Verksamheten kommer att likna verksamheten vid en 
maskinstation. En del av uppdragen består av dammbygge, rensning av åar, 
dikning, dränering, byggnation och underhåll av vägar, snöröjning och saltning 
med mera. Maskinhallen i sig är inget ovanligt inslag på landsbygden, många 
maskinstationer och jordbruk har byggnader av den storlek som ansökan gäller. 
Liknande byggnader, och större finns i närområdet i kommunen. Vidare framför 
man att man har presenterat vissa framtidsplaner för att kunna bedriva 
verksamhet även när huvudverksamheten ligger på en lägre nivå men att detta 
är just framtidsplaner och att någon ansökan för detta inte är inlämnad. Slutligen 
framför man att inom fastigheten så har det bedrivits inackorderingsverksamhet 
för hästar som i sig ger upphov till trafik som nu kommer att ersättas av annan 
trafik. 
Stadsbyggnadskontorets kommentar: En byggnadsnämnd kan endast pröva den 
ansökan som kommit in och kan därför inte ta hänsyn till eventuella framtida 
planer på fastigheten. Den prövningen görs om och när en sådan ansökan 
inkommer. Förhandsbeskedet för fastigheten som grannarna benämner Kvärlöv 
6:2 prövades under fastigheten Stora Bjällerup 9:8 av miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden den 2011-04-27 § 40 där man lämnat ett negativt förhandsbesked 
för två nya huvudbyggnader. I det ärendet ansåg nämnden att ansökan inte 
uppfyllde intentionerna i översiktsplanen vad gäller nyttjande av marken ur 
allmän synpunkt då det innebär ny bostadsbebyggelse på landet. 
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att ansökan på Vallby 21:3 uppfyller 
översiktsplanens intentioner på platsen. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.        2013-10-29 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

 
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. 
 
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, 

avfallshantering, 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,  

 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.        2013-10-29 
 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda området, och  

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.   
 

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljöns 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 17(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.        2013-10-29 
 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

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 bedöms uppfylla kraven i 2 kap och 8 kap 1 och 9 §§ plan- och 
bygglagen och förutsättningar för bygglov finns enligt 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 
 
Verksamheten är i det närmaste att jämföra med en maskinstation som används 
av jordbruket i omgivningen och den nya byggnaden stämmer till sin 
utformning in i detta. Sökanden har minskat byggnadens totalhöjd från 10 meter 
till 8,4 meter. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte heller att trafiken kommer att 
belasta vägen till och från fastigheten på ett sätt som avviker nämnvärt från 
nuvarande med personbilar, jordbruksmaskiner (bland annat traktorer med 
tillhörande jordbruksredskap och skördetröskor), hästtransporter och så vidare. 
 
De av grannarna påtalade olägenheterna att byggnaden utgör ett främmande 
inslag på landsbyggden och att trafiksituationen skulle bli osäker utgör inte så 
betydande besvär för granne enligt plan- och bygglagen för att skäl att vägra 
ansökan ska finns. 
 
Med stöd av ovanstående tillstyrker stadsbyggnadskontoret bygglov. 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.        2013-10-29 
 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

 

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 en hall 
med verkstad, personalutrymmen och spolhall samt ombyggnad av befintlig 
huvudbyggnad till kontor på rubricerad fastighet på fastigheten Vallby 21:3. 
 
För lovet gäller: 
Uppgift om kontrollansvarig har lämnats i bygglovansökan (9 kap 40 § PBL). 
 
Tekniskt samråd skall hållas.   
Inför tekniskt samråd skall redovisas: 
• Förslag till kontrollplan.  
 Fastställs av byggnadsnämnden i samband med startbesked. 
• Geotekniskt utlåtande 
• Brandskyddsdokumentation 
• VVS-ritning  
• Konstruktionsritningar (bärförmåga och stadga) 
• Energiberäkning     
• Utsättning skall utföras 
• Lägeskontroll skall utföras 

 
Startbesked krävs innan projektet får påbörjas. Beslut om startbesked för att 
påbörja åtgärden med stöd av PBL 10 kap 23 § meddelas efter att tekniskt samråd 
hållits. 
 
Slutsamråd ska hållas på byggarbetsplatsen. Skriftlig kallelse kommer att 
utskickas till byggherren, kontrollansvarig och övriga. 
 
Slutbesked 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar 
annat. 
Slutbesked utfärdas när byggherren visat att alla krav uppfyllts enligt lovet, 
anmälan, kontrollplanen och startbeskedet. 
Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked innebär att byggnadsnämnden 
kan ta ut en byggsanktionsavgift. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.        2013-10-29 
 

Vallby 21:3, ansökan om bygglov (dnr B0360/2013) 

 
Upplysningar 
Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år. 
 
Berörda grannar underrättas om beslutet.  
För de grannar som lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda bifogas 
besvärshänvisning. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikestidningar enligt plan- och bygg-
lagens 9 kap 41 §. 
_________________ 
 
Antecknas att Björn Magnusson (FP) inte deltagit i miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens beslut. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygglovavgift enligt fastställd taxa: 48.282:- 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- ochh samhällsbyggnadsnämnden § 90               2013-10-29 
 

Kyrkoby 2:15, ansökan om förhandsbesked (dnr B0433/2012) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ytterligare ett enbostadshus på 
fastigheten. Det föreslagna huset är inte måttsatt. 

Befintliga förhållande 
Den föreslagna platsen på fastigheten Kyrkoby 2:15 ligger ett steg in bakom två 
bostadshus på fastigheten Kyrkoby 2:15 längs Kyrkobyvägen. Fastigheten har en 
areal på 9 471 m2. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan men ligger inom område för 
områdesbestämmelser benämnd Kyrkobyhusen K22. Fastigheten ligger inom 
sammanhållen bebyggelse.  
Av områdesbestämmelserna framgår det att området utgör en värdefull 
kulturmiljö och att åtgärder inte får skada miljön eller verka störande på de 
boende. Vid prövning av ny enstaka byggnad bör beaktas om åtgärden kan 
medverka till att den befintliga miljön bevaras och förbättras. Under 
förutsättning att tomtstorleken inte understiger 1000 m2, att bebyggelsen får en 
utformning som väl ansluter till befintlig bebyggelse samt att eventuell 
verksamhet inte blir störande för de närboende eller förfulande för miljö eller 
landskapsbild, bör enstaka tillskott tillåtas. 
 
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 5 berörda grannar, och  
Stadsbyggnad/teknik va, Stadsbyggnad/teknik trafik och miljö. 
 
Stadsbyggnad/miljö ställer sig positiva till ett positivt förhandsbesked under 
förutsättning att avloppsanläggning utförs enligt gällande lagstiftning, i detta fall 
ska anslutning till kommunalt VA ske samt att sökanden är medveten om de 
störningar som den omkringliggande djurskötseln kan ge upphov till. Vidare  
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 90 forts.        2013-10-29 
 

Kyrkoby 2:15, ansökan om förhandsbesked (dnr B0433/2012) 
 
framför man att även om fastigheten ligger nära ett kraftledningsstråk så hamnar 
styrkan på magnetfältet under rekommenderade gränsvärden.  
 
Stadsbyggnad/teknik VA meddelar att den planerade bostaden ligger innanför 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten men att kommunal dagvatten-
hantering inte finns inom området. 
 
Stadsbyggnad/teknik trafik meddelar att en förutsättning för bygglov är att 
”föreskrifter för avfallshantering för Staffanstorps Kommun” antagen av 
Kommunfullmäktige § 114/11 kan följas. Föreskrifterna innebär bland annat att 
avfallsbilen inte får backa, vilket innebär att vändmöjligheter för avfallsbilen 
måste finnas. 
 
(personuppgift) har meddelat att man inte har några synpunkter 
 
(personuppgift) har meddelat att man inte har några synpunkter 
 
Övriga 3 berörda grannar har inte lämnat några synpunkter. 

Bedömning 
Föreliggande ansökan avser nybyggnad av ett tredje bostadshus på befintlig 
fastighet. Några mått på tänkt hus eller fasader är inte bifogade ansökan utan 
denna prövning gäller endast prövning av lokalisering av bostadsändamål på 
platsen. 
 
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. 
 
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,   
        avfallshantering, elektronisk kommunikation samt  

              samhällsservice i övrigt,  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 90 forts.        2013-09-29 

 

Kyrkoby 2:15, ansökan om förhandsbesked (dnr B0433/2012) 
 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar  
samt bullerstörningar, och  

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.  
 

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.   

 
Den föreslagna platsen är belägen längst österut på fastigheten och stänger igen 
en naturlig siktlinje söderut över landskapet mellan befintlig bebyggelse och den 
träddunge som ligger direkt öster om fastigheten. Den tänkta bebyggelsen 
inrättar sig inte i den traditionella bymiljön längs med vägen och farhågor finns 
att det skulle ge en prejudicerande verkan att medge bebyggelse utan någon 
förankring i den traditionella bybebyggelsen. 
 
Föreslaget bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap 4 § och 6 § p 1 om hänsyn till 
landskapsbilden och en god helhetsverkan. 
Av 9 kap 17 – 18 §§ plan- och bygglagen framgår att efter ansökan ska 
byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov 
kan tillåtas på den avsedda platsen. Meddelas det sökta beskedet får bestämmas 
de villkor som behövs. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- ochh samhällsbyggnadsnämnden § 90 forts.      2013-10-29 
 

Kyrkoby 2:15, ansökan om förhandsbesked (dnr B0433/2012) 
Av kommentarerna till denna paragraf framgår att syftet med förhandsbesked är 
att den som planerar att utföra ett byggnadsprojekt ska kunna undvika onödig 
projektering genom att få tillåtligheten i stort prövad i ett tidigt skede. 
Prövningen gäller alltså närmast om det tilltänkta projektet över huvudtaget kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
Med stöd av ovanstående avstyrker miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap 17 – 18 §§ plan- och bygglagen. 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till negativt förhands-
besked har utskickats till sökanden för yttrande senast 18 oktober 2013. 
Något yttrande från sökanden har inte inkommit. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att, med hänvisning till ovanstående bedömning, på ansökan om nybyggnad på 
fastigheten Kyrkoby 2:15 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 god helhetsverkan. 
_______________  
 
Sune Cederpil (M) yrkar att positivt förhandsbesked skall lämnas. 
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut att negativt 
förhandsbesked skall lämnas. 
 
Ordföranden ställer proposition av yrkandena och finner att nämnden beslutat 
bifalla föreliggande förslag till negativt förhandsbesked. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att, med hänvisning till ovanstående bedömning, på ansökan om nybyggnad på 
fastigheten Kyrkoby 2:15 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 god helhetsverkan. 
_______________  
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas.    

          
Avgift negativt förhandsbesked: 4.450:- 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91                  2013-10-29 
 

Flackarp 9:26, ansökan om förhandsbesked (dnr B0306/2013) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett parhus på mark, ca 900 m2, 
som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Det föreslagna huset är inte 
måttsatt. 

Befintliga förhållanden 
Den föreslagna platsen på fastigheten Flackarp 9:26 ligger längs Flackarps 
byaväg. Fastigheten Flackarp 9:26 styckades av från Flackarp 9:25 1991 för 
bostadsändamål. Fastigheten har en areal på 1 996 m2. Sökanden vill dela på 
fastigheten i en eller två nya fastigheter. På grannfastigheten Flackarp 9:25 
bedrivs växthusodling. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse. 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.” 

Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/plan- och byggenheten har tillskrivit 4 berörda grannar, 
Stadsbyggnad/teknik va, Stadsbyggnad/teknik trafik och miljö för yttrande. 
 
Stadsbyggnad/miljö ställer sig positiva till ett positivt förhandsbesked under 
förutsättning att avloppsanläggning utförs enligt gällande lagstiftning, dvs. i 
detta fall anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Sökanden ska 
också vara medveten om växthusverksamheten på grannfastigheten Flackarp 
9:25 samt de störningar i form av buller, ljusstörningar, transporter mm som kan 
uppstå från denna. 
 
Stadsbyggnad/teknik VA meddelar att den planerade bostaden ligger innanför 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten men att kommunal dagvatten-
hantering inte finns inom området. 
 
Stadsbyggnad/teknik trafik meddelar att en förutsättning för bygglov är att 
”föreskrifter för avfallshantering för Staffanstorps Kommun” antagen av  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91 forts.        2013-10-29 
 

Flackarp 9:26, ansökan om förhandsbesked (dnr B0306/2013) 
 
kommunfullmäktige § 114/11 kan följas. Föreskrifterna innebär bland annat att 
avfallsbilen inte får backa, vilket innebär att vändmöjligheter för avfallsbilen 
måste finnas. 
 
(personuppgift) har i yttrande framfört att man anser att det är viktigt att det 
nya huset inte överstiger det befintliga i höjd för att få en enhetlig bostadsmiljö. 
Vidare anser man att ny bebyggelse ska ha ett avstånd till fastighetsgränsen som 
gör att några restriktioner eller intrång på möjligheten att bruka jorden på sin 
fastighet inte sker. 
 
Övriga 3 berörda grannar har inte lämnat några synpunkter. 

Bedömning 
Föreliggande ansökan avser nybyggnad av ett parhus på ungefär halva arealen 
av den befintliga fastigheten Flackarp 9:26. Sökanden har inte redovisat några 
mått och tänkt utseende på byggnaden utan endast förutsättningarna för att 
placera en bostadsbyggnad på platsen prövas i detta ärende. 
 
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. 
 
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 

6. människors hälsa och säkerhet,  
7. jord, berg- och vattenförhållandena,  
8. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,  

              avfallshantering, elektronisk kommunikation samt  
              samhällsservice i övrigt,  

9. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar  
        samt bullerstörningar, och  
10. risken för olyckor, översvämning och erosion.  

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.  
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91 forts.        2013-10-29 
 

Flackarp 9:26, ansökan om förhandsbesked (dnr B0306/2013) 
 
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 

9. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på  
        platsen och intresset av en god helhetsverkan,  
10. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot  
        trafikolyckor och andra olyckshändelser,  
11. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa  
        verkningarna av stridshandlingar,  
12. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda  
        klimat- och hygienförhållanden,  
13. möjligheterna att hantera avfall,  
14. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
15. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller  
        orienteringsförmåga att använda området, och  
16. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.   

 
Det föreslagna bostadshuset ligger exponerat i landskapet och kommer att vara 
väl synlig norrifrån. Den delen där det nya huset föreslås ligga används idag som 
jordbruksmark och på plats kan man inte läsa ut någon naturlig tomtplats, 
platsen ligger utanför den upplevda gränsen för Flackarps by. Platsen är inte 
heller en lucktomt och en ny byggnad kan ge en prejudicerande verkan som gör 
det svårt att neka ytterligare utbyggnad norrut längs Flackarps byaväg. 
 
Föreslaget uppfyller inte kraven i 2 kap 4 § och 6 § p 1 om hänsyn till landskaps-
bilden och en god helhetsverkan. 
 
Av 9 kap 17 – 18 §§ plan- och bygglagen framgår att efter ansökan ska byggnads-
nämnden ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas 
på den avsedda platsen. Meddelas det sökta beskedet får bestämmas de villkor 
som behövs. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som 
görs inom två år från dagen för beslutet.  
Av kommentarerna till denna paragraf framgår att syftet med förhandsbesked är 
att den som planerar att utföra ett byggnadsprojekt ska kunna undvika onödig 
projektering genom att få tillåtligheten i stort prövad i ett tidigt skede. 
Prövningen gäller alltså närmast om det tilltänkta projektet över huvudtaget kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91 forts.        2013-10-29 
 

Flackarp 9:26, ansökan om förhandsbesked (dnr B0306/2013) 
 
Med stöd av ovanstående avstyrker miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap 17 – 18 §§ plan- och bygglagen. 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till negativt förhands-
besked har utskickats till sökanden för yttrande senast 18 oktober 2013. 
Något yttrande från sökanden har inte kommit. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till ovanstående bedömning, på ansökan om ytterligare 
avstyckning och nybyggnad på fastigheten Flackarp 9:26 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 god helhetsverkan. 
_______________  
 
Underrättelse; ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift negativt förhandsbesked: 4.450:- 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 92                  2013-10-29 
 

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 § 92. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa genomförandeplanen för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter enligt bilaga § 92. 
_______________  
 
Att med hänvisning till att det socialdemokratiska budgetförslaget inte vann 
gehör på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-13 § 80, avstår 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna från att delta i miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens beslut. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 93                  2013-10-29 

 

Internbudget 2014 (dnr B0438/2013) 
 
Förslag till budget 2014 och flerårsplan med mål och verksamhetsbeskrivning 
har upprättats och MBL-förhandlats. 
 
Förslaget innehåller nämndens prioriterade mål samt nyckeltal. 
  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna det upprättade förslaget till budget och översända det till 
ekonomikontoret, bilaga § 93. 
________________  
 
Att med hänvisning till att det socialdemokratiska budgetförslaget inte vann 
gehör på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-13 § 80, avstår 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna från att delta i miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens beslut om internbudget inför 2014 gällande miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden. 
_______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 94                  2013-10-29 

 

Ekonomisk uppföljning (dnr B0097/2012 ) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom september månad 2013 som föredrages 
vid nämndens sammanträde och lägges till handlingarna. 
________________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(37) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 95                  2013-10-29 
 

Ändring av delegationsordning för miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden, plan- och byggverksamheten (dnr B0415/2013) 
 
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 12 kap 6 § plan- och 
bygglagen kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdra beslutanderätten 
till angivna delegater enligt föreliggande förslag till delegationsordning. 
 
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller 
att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid näst-
kommande nämndssammanträde. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 § 38 och 2011-12-07 
§ 133 att anta delegationsordning i enlighet med förslag som upprättats på grund 
av förändringar i den nya plan- och bygglagstiftningen. 
Gällande delegationsordning föreslås uppdateras på grund av organisations-
förändringar inom stadsbyggnadskontoet. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att upphäva § 38/11 och 133/11 antagen delegationsordning, 
 
att anta delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet 
med bilaga § 95. 
_______________   
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 96                  2013-10-29 

 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
2485-2491  dnr T 2013-0001. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staffanstorp  
kyrkbyn 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 97                  2013-10-29 

 

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 § 97 
(3 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 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 98             2013-10-29 

 

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 § 98 (7 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 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 99             2013-10-29 

 

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.    

 Separat startbesked och fastställande av 
kontrollplan 

  

1. (personuppgift)  (personuppgift) 
    
 Interimistiskt slutbesked   

1. (personuppgift)  (personuppgift) 
2.    
3.    

  
Slutbevis 

  

   1.   (personuppgift)          
(personuppgift) 
 

________________    
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 100          2013-10-29 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 133/2011, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Samrådsyttranden: 
Ledningsrätt berörande Arlöv 11:4 m fl. dnr B0367/2013. 
Ledningsförrättning berörande fjärrvärmeledningar i Staffanstorp, dnr 
B0324/2013. 
Fastighetsreglering berörande Vallby 21:1 m fl, dnr B0353/2013. 
Fastighetsreglering från Knästorp 6:1 till Knästorp 4:3, dnr B0322/2013. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 101                2013-10-29 

 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna:   
 
a) Remissvar angående förslag till nya hastigheter i Burlövs kommun, ”Rätt fart 

i Burlöv”, ingen erinran från Staffanstorps kommun, dnr T/2013. 
_______________ 
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