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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2013-12-11 
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§ 103 Förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen 4-5 
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§ 105 Förslag till ändring av detaljplan för Brågarp 6:870 m fl, 

Meteorvägen 
10 

§ 106 Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:177 och del av 1:6 – 
Anneroskolan 

11 

§ 107 Önsvala 3:5, ansökan om förhandsbesked 12-15 
§ 108 Hjärup 4:283, föreläggande om underhållsåtgärder 16-17 
§ 109 Medborgarförslag om att se över trafiksäkerheten på Planetvägen 

vid Kyrkbyns förskola 
18-19 

§ 110 Kontroll- och tillsynsplan för miljöenheten 2014 20-21 
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§ 118 Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och anmälan enligt PBL 30 
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31-32 
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§ 121 Meddelanden 34 

_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 102                2013-12-11 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 103                2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen (dnr  
P0006/2005) 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för ny bebyggelse i den södra delen av 
Hjärup inom området Åppelhagen, där tillgängligheten till ortens befintliga 
service och kollektivtrafik är god. Planen möjliggör även en flytt av befintligt 
dike, samt anläggandet av en fördröjningsdamm för områdets behov. 
 
Planförslaget innebär att ny bebyggelse placeras intill befintliga gator; 
Hjärupsvägen och Gårdsallén, samt längs en ny lokalgata genom planområdet. 
Inom området föreslås 18 nya bostäder i form av friliggande villor på relativt 
små tomter. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande. 
 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen beslöt 2005-05-02 § 54 att uppdra åt miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden att, under förutsättning att kommunens kostnader för detalj-
planearbetet betalas av en extern intressent, i överensstämmelse med befintlig 
översiktsplan, utarbeta förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 och del av Hjärup 
4:2 enligt bestämmelserna i 5 kap 28 § plan- och bygglagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut blev överklagat 2005-05-25 angående planförfarandet 
och beslutsdelegationen. Ärendet avvisades av Länsrätten 2007-02-14. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 103 forts.      2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen (dnr 
P0006/2005)  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-13 § 75 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att anta sådan detaljplan som utarbetats enligt 
kommunstyrelsens beslut ovan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-02-08 § 9 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 m fl 
(Äppelhagen) samt att sända ut planprogrammet på samråd. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-09-13 § 99 att gator, grön- 
och vattenområden skall vara allmän platsmark med kommunalt huvud-
mannaskap, att låta handlägga planen med normalt planförfarande, att en 
miljöbedömning inte behövs då planens genomförande inte antas leda till 
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap § 11, att godkänna 
programsamrådsredogörelsen samt att låta sända ut föreliggande förslag till 
detaljplan på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap § 20-22. Samråd pågick 
2006-09-25 - - 2006-10-20.  
 
Efter det första samrådet utökades planområdet vilket medförde att samråds-
förfarandet behövde göras om. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
därför 2008-06-11 att godkänna samrådsredogörelsen samt att låta sända ut 
föreliggande förslag till detaljplan på nytt samråd enligt plan- och bygglagen 5 
kap § 20-22. Samråd pågick 2008-06-23 -- 2008-08-29. 
 
Sedan det andra samrådet har fastigheten Hjärup 21:38 bytt ägare och plan-
förslaget arbetats om, bland annat med avseende på hanteringen av befintligt 
dike. Förändringen innebär att ett nytt, tredje samråd bedöms lämpligt att 
genomföra.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på nytt samråd enligt 
bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och bygglagen (2010:900). 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104                2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, 
(dnr P0011/2011) 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett karaktärsområde på lands-
bygden – ett område där boende kombineras med möjlighet att utveckla intresse 
och företagande kring odling och småskalig produktion. Karaktärsområdet ska 
bidra till att skapa en attraktiv landsbygd i linje med visionerna som presenteras 
i kommunens översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038. 
 
Planförslaget omfattar 14 nya enbostadshus av traditionell skånsk bebyggelse-
karaktär samt gemensamma ytor för odling, dagvattenfördröjning och miljöhus. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-04-23 att uppdra till kommun-
direktören att, med utgångspunkt i angivna riktlinjer och förutsättningar i den i 
ärendet föreliggande promemorian och av arbetsutskottet lämnade anvisningar i 
övrigt, utarbeta programhandling till grund för eventuellt upprättande av förslag 
till detaljplan för Staffanstorp Vallby 10:9 och Staffanstorp Vallby 10:22 m fl 
fastigheter, att redovisas vid arbetsutskottets ordinarie sammanträde den 17 
september 2007. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 att, då med ändring av sitt 
beslut den 23 april 2007 § 56, uppdra till kommundirektören att med utgångs- 
punkt i av kommunfullmäktige antagen översiksplan/Framtidens kommun – 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts.      2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, 
(dnr P0011/2011) 
 
perspektiv 2038 och i övriga ärendet förutsättningar utarbeta förslag till 
programhandlingar till grund för eventuellt upprättande av förslag till detaljplan 
för ”Myllan”-området i Vallby.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-06-21 att planprogrammet ska 
vara föremål för samråd enligt 5 kap. plan-och bygglagen. Programsamråd 
pågick under perioden 2010-10-11 — 2010-11-29. Samrådsmöte hölls 2010-10-20.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-30 att godkänna i ärendet redovisat 
planprogram och programsamrådsredogörelse, att en miljöbedömning inte 
behövs då planens genomförande inte antas leda till betydande miljöpåverkan, 
att då under förutsättning av att överenskommelse om finansiering av härför 
uppkommande kostnader kan träffas med exploatören eller annan, uppdra till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta förslag till detaljplan i 
enlighet med föreliggande programhandlingar, föreslagna förändringar i 
programsamrådsredogörelsen samt i enlighet med Framtidens kommun - 
perspektiv 2038 och bestämmelsen i 4 kap. plan- och bygglagen, samt att allmän 
platsmark inom detaljplaneområdet ska ha enskilt huvudmannaskap. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-06-08 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i enlighet med 
föreliggande programhandlingar, sammanfattningen i programsamråds-
redogörelsen samt i enlighet med Framtidens kommun – perspektiv 2038 och 
bestämmelserna i 4  kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 att låta sända ut 
förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde i Vallby, Vallby 10:9 på 
samråd, enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. Samråd pågick  
2013-05-06 – 2013-06-06. 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta  
att godkänna samrådsredogörelsen, 
att låta granska förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde i Vallby,  
Vallby 10:9, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts.      2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, 
(dnr P0011/2011) 
 
Carina Dilton (S) yrkar i första hand 1) på en återremiss för att utreda 
konsekvenserna för den enskilde (blivande fastighetsägare), kommunen och 
entreprenörerna av de föreslagna gemensamhetsanläggningarna. 
 
Carina Dilton (S) yrkar i andra hand 2) avslag på att enskilda gemensamhets-
anläggningar bildas i området men också avslag på att odlingslotterna anläggs 
på strandskyddat område vid Vallby Mosse vilket gränsar till Staffanstorps 
kommuns enda naturreservat. 
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut att godkänna 
samrådsredogörelsen samt att låta granska detaljplaneförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) yrkande nr 1) och sitt eget 
yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkännes: 
Den som stödjer Carina Diltons (S) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 2 ja-röster från Carina Dilton (S) och Stefan Knutsson (S) 
samt 7 nej-röster från Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), Rolf Lind (M), Max 
Jörgensen (M), Hans Rochester (M), Maria Leijman (M) samt Bertil Persson (M). 
________________ 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) yrkande nr 2) och sitt eget 
yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkännes: 
Den som stödjer Carina Diltons (S) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 2 ja-röster från Carina Dilton (S) och Stefan Knutsson (S) 
samt 7 nej-röster från Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), Rolf Lind (M), Max 
Jörgensen (M), Hans Rochester (M), Maria Leijman (M) samt Bertil Persson (M). 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts.      2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, 
(dnr P0011/2011) 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
 
att låta granska förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde i Vallby,  
Vallby 10:9, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
_______________  
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 104. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 105                2013-12-11 
 
 
Förslag till ändring av detaljplan för Brågarp 6:870 m fl, 
Meteorvägen (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-09-23 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Brågarp 
6:764 m fl, Hulténs enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till ändring av 
detaljplan Brågarp 6:870 m fl, Meteorvägen på samråd enligt 5 kap. plan- och 
bygglagen. 
_______________  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 106                2013-12-11 
 

Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:177 och del av 1:6 - 
Anneroskolan (dnr P0005/2012) 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av en ny skola för upp 
till 420 elever. Den nya Anneroskolan är tänkt som ett första exempel på kom-
munens satsning Framtidens skola. Marken ägs av Staffanstorps Kommun-
fastigheter AB och kommunen.  
 
Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande. 

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-25 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i enlighet med 5 kap 
plan- och bygglagen. 
 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på samråd i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen.  
_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 107                2013-12-11 

Önsvala 3:5, ansökan om förhandsbesked (dnr B0403/2013) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på tomt som 
avses styckas av från rubricerad fastighet. Sökanden har angett tre förslag på den 
avstyckade fastighetens storlek, 1600, 2500 och 5000 m2. 

Befintliga förhållanden 
Önsvala 3:5 är en fastighet om 9873 m2, taxerad som småhusenhet, helårsbostad 
för 1-2 familjer.  Fastigheten är belägen söder om och i anslutning till Önsvala-
vägen, strax söder om väg 11. Fastigheten ligger i ett område med kringliggande 
hästgårdar. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår inte i samlad bebyggelse. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked 2007-
02-07 § 8 för ett enbostadshus och garage på tomt om ca 5000 kvm. Vid denna 
tidpunkt gällde Översiktsplan 2002. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked 2011-
06-08 § 62 för ett enbostadshus och garage på tomt om ca 1600 kvm. Vid denna 
tidpunkt gällde nuvarande Översiktsplan. 
 
Enligt den nu antagna kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – 
Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom ”gult” område – landskap för 
produktion och rekreation. Det ”gula” området är enligt översiktsplanen i 
princip all mark mellan bebyggda områden och är till främst för dem som brukar 
jorden, där man vill behålla odlingslandskapets kvaliteter. Ny bebyggelse får inte 
uppföras i strid med riksintressen, ska anpassas till befintlig bebyggelse, kultur-
miljön samt odlingslandskapet och bör lokaliseras till befintliga byar och hus-
grupper. 

Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit två berörda grannar, miljöenheten och 
tekniska enheten samt Trafikverket för yttrande. 
 
Miljöenheten konstaterar att fastigheten ligger i område med hästgårdar. 
Störningar kan uppstå i samband med djurhållning. Önsvala 3:5 ligger nära 
fastigheterna Önsvala 3:14 som har stall med fem hästboxar, Önsvala 3:15 har 
stall och Önsvala 1:8 har stall med fem hästboxar. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 107 forts.      2013-12-11 

Önsvala 3:5, ansökan om förhandsbesked (dnr B0403/2013) 

Avståndet till den planerade fastigheten och stallet på Önsvala 3:15 är ca 120 m 
och 190 m till stallet på Önsvala 1:8. 
 
Under förutsättning att sökanden är medveten om omgivningen med bl a 
möjlighet samt befintlig hästhållning och den olägenhet verksamheterna kan ge 
upphov till samt att hushållsspillvatten genomgår avloppsrening i enlighet med 
gällande lagstiftning har miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhands-
besked. 
 
Tekniska enheten har inget att invända mot planerat bostadshus som kommer 
att ligga inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt 
dagvatten finns inte inom området. En vattenledning korsar fastigheten. 
 
Trafikverket konstaterar i sitt yttrande att fastigheten ligger utmed väg 842. 
Byggnadsfritt avstånd från vägen är 12 meter och inom detta område ska inga 
byggnader eller andra fasta föremål placeras. Eftergivliga anordningar såsom 
staket kan tillåtas. 
I aktuellt fall förutsätts att det tillkommer ny anslutningsväg till det allmänna 
vägnätet eller till driftbidragsväg. Om nya till- eller utfartsvägar skall anordnas 
som berör allmän väg där staten är väghållare krävs anslutningstillstånd enligt 
väglagens 39 §. Anslutningar skall utformas trafiksäkert. Ett förbehåll för ny 
bebyggelse måste vara att gällande riktvärden för buller inte överskrids (avser 
allt buller). Ett eventuellt bygglov måste villkoras med att nödvändigt 
bullerskydd uppförs och bekostas av sökanden. Utformning och placering ska 
godkännas av Trafikverket. 
 
(personuppgift), har ingen erinran mot planerad nybyggnad. 
 
Övriga grannars yttrande har inte inkommit. 

Bedömning 
Bebyggelsen definitionsmässigt ingen by vilket enligt översiktsplanen är en 
förutsättning för ny bebyggelse på landsbygden. Den föreslagna lokaliseringen, 
bedöms emellertid inte innebära några men för pågående jordbruksverksamhet 
och bedöms inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset för 
naturmiljövården. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 107 forts.      2013-12-11 

Önsvala 3:5, ansökan om förhandsbesked (dnr B0403/2013) 

Förutsättningar för att, enligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och bygg-
lagen, finns för att lämna ett positivt förhandsbesked. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Önsvala 3:5. Förslaget bedöms förenligt med 
intentionerna i gällande översiktsplan eftersom föreslagen lokalisering ligger i 
anslutning till befintlig mindre husgrupp och att den föreslagna lokaliseringen 
inte bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och bedöms 
inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset för naturmiljö-
vården. Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under vissa 
förutsättningar. 
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på att lämna positivt förhandsbesked pga de 
problem som gäller den tekniska infrastrukturen inom området vad gäller spill-
vatten och dagvattenhantering. Socialdemokraterna vill inte belasta området 
med ytterligare byggnation innan problemen är lösta. Vi vill också att det görs en 
trafikutredning innan det planeras för eventuell utbyggnad av området. 
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till att lämna positivt förhands-
besked. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat 
bifalla föreliggande förslag till beslut om positivt förhandsbesked. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Önsvala 3:5. Förslaget bedöms förenligt med 
intentionerna i gällande översiktsplan eftersom föreslagen lokalisering ligger i 
anslutning till befintlig mindre husgrupp och att den föreslagna lokaliseringen 
inte bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och bedöms 
inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset för naturmiljö-
vården. 
 
Vid ansökan om bygglov kommer lov 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  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 107 forts.      2013-12-11 

Önsvala 3:5, ansökan om förhandsbesked (dnr B0403/2013) 

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, med en bullerutredning, 
redovisar hur riktvärdena för trafikbuller uppfylls. 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. 
 
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen för detta beslut vinner laga kraft. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Fastighetsbildning utförs av lantmäterimyndigheten, Box 505 90, 202 15 Malmö, 
efter ansökan av fastighetsägaren. Därvid görs en prövning enligt 
fastighetsbildningslagen. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift positivt förhandsbesked: 4.450:- 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 108               2013-12-11 

Hjärup 4:283, föreläggande om underhållsåtgärd (dnr 
B0397/2013) 

Ärende 
Vid besök på plats i samband med ett studiebesök upptäckte stadsbyggnads-
kontorets tjänstemän att det på flera ställen fanns takpannor som var försvunna 
eller inte låg rätt på taket på byggnaderna på Köpmanagatan 15B och 17B. 
 
Fastigheten Hjärup 4:283 ägs av Jakri AB, Köpmannagatan 7, 245 64  Hjärup. 

Bakgrund 
Av plan- och bygglagen 8 kap 14 § framgår ett byggnadsverk skall hållas i vårdat 
skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 
avses i 8 kap 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet skall anpassas till byggnadens 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt 
till omgivningens karaktär. I detta fall gäller detta speciellt egenskapskravet om 
byggnaders beständighet i 4 § punkt 1 och kravet om säkerhet vid användning i 
punkt 4. 
 
Stadsbyggnadskontoret har 16 september tillskrivit fastighetsägaren och 
anmodat honom att, senast 2 oktober 2013, ha inkommit med en skriftlig 
förklaring angående underhållsbrister. 
 
Stadsbyggnadskontoret har återigen den 14 oktober 2013 tillskrivit fastighets-
ägaren. Fastighetsägaren har kontaktat stadsbyggnadskontoret via telefon och 
förklarat att man inte hittar var de försvunna takpannorna har suttit. 

Bedömning 
Av 11 kap 19 § plan- och bygglagen framgår att om en byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman 
för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med 
stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta 
åtgärden. 
 
Stadsbyggnadskontoret anser att det är allvarligt att en fastighetsägare inte 
skyndsamt underhåller sina byggnader och undanröjer t ex lösa takpannor som 
kan blåsa i väg och vara farliga för människor som rör sig i närheten. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 108               2013-12-11 

Hjärup 4:283, föreläggande om underhållsåtgärd (dnr 
B0397/2013) 

Stadsbyggnadskontoret förordar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar 
att, med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen, vid vite av 50 000 kronor, 
förelägga fastighetsägaren, Jakri AB, Köpmannagatan 7, 245 64  Hjärup, att inom 
tre månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ha ersatt försvunna 
takpannor och säkerställt att byggnaderna har ett fullgott klimatskydd samt att 
om så inte sker utta fortlöpande vite med 10 000 kronor var fjärde månad. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen, vid vite av 50 000 kronor, 
förelägga fastighetsägaren, Jakri AB, Köpmannagatan 7 245 64  Hjärup, att inom 
tre månader efter detta beslut har vunnit laga kraft ha ersatt försvunna 
takpannor och säkerställt att byggnaderna har ett fullgott klimatskydd samt, 
 
att om så inte sker utta fortlöpande vite med 10 000 kronor var fjärde månad, 
 
att anteckna föreläggandet i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
________________  
 
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag har kommunicerats med fastighetsägaren 
som meddelat att byggnadernas skador har åtgärdats vilket stadsbyggnads-
kontoret vid besiktning kunnat konstatera inte är fallet. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför nämnden att återremittera ärendet för 
utredning om hur de senaste väderförhållandena eventuellt påverkat bygg-
naderna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för ytterligare handläggning. 

_______________  

 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 109                2013-12-11 
 

Medborgarförslag om att se över trafiksäkerheten på Planet-
vägen vid Kyrkbyns förskola (dnr T0008/2013) 
Ks 2013.125 
 
Till Staffanstorps kommun har den 17 juni 2013 inkommit medborgarförslag om 
att se över säkerheten på Planetvägen mot Kyrkbyns förskola. Kommunfull-
mäktige beslutade den 30 september 2013 att tekniska nämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i föreliggande ärende väckt genom 
medborgarförslag. 
 
Planetvägen är hastighetsreglerad till 30 km/h och det finns separat gångväg 
(trottoar) längs hela gatan. Gatan är 250 meter lång och det finns inga direkt-
utfarter. På det kommunala vägnätet anläggs hastighetsdämpande åtgärder där 
gång- och cykelvägar korsar gata för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. De korsningspunkter som är prioriterade är framförallt där över-
gripande gång- och cykelstråk korsar gator. Det finns inte något övergripande 
gång- och cykelstråk som korsar Planetvägen på sträckan ner till förskolan, 
varför det inte finns underlag att anlägga någon hastighetssäkrad åtgärd på 
denna del av gatan. 
 
Det finns krav i Plan och bygglagen som anger att allmänna platser ska vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. De 
bommar som tidigare var uppsatta vid gång- och cykelvägarna utgjorde hinder 
för rullstolsburnas framkomlighet och därför har bommarna tagits bort. 
 
Gatan är hastighetsreglerad till 30 km/h och utöver denna reglering gäller enligt 
Trafikförordningen 2 kap 1 § för alla trafikanter att ”För att undvika trafikolyckor 
skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till 
omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, 
skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en 
sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.” samt att ”En vägtrafikant skall 
visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.”  
 
Kommunen har en hastighetsdisplay som mäter och visar hastigheten. Displayen 
placeras med två veckors intervall på olika platser runt om i kommunen. Vi 
kommer att placera displayen på Planetvägen och kommer även att be polisen att 
göra en hastighetskontroll. Mätningarna kommer att analyseras och utvärderas. 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 109 forts.      2013-12-11 
 

Medborgarförslag om att se över trafiksäkerheten på Planet-
vägen vid Kyrkbyns förskola (dnr T0008/2013) 
Ks 2013.125 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
att göra hastighetsmätning på Planetvägen under en tvåveckorsperiod med hjälp 
av hastighetsdisplayen samt  
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
_______________  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde för att ge medborgaren/ 
förslagsställaren möjlighet att närvara vid sammanträdet. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 110                2013-12-11 

 

Kontroll- och tillsynsplan för miljöenheten 2014 (dnr M2013-
0457) 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade upp-
gifter inom en rad lagstiftningar gällande bl.a. miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel 
och läkemedel. Myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. I 
miljötillsynsförordningen (2011:13) anges att en operativ tillsyns-myndighet ska 
för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar tillsyns-
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en 
behovsutredning. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska 
ses över vid behov och minst en gång varje år. Miljöenhetens tillsynsplan 
inklusive behovsutredning omfattar utöver miljöbalken även livsmedelslagen, 
strålskyddslagen och lag om handel med receptfria läkemedel.  
 
För att uppfylla de krav som ställs på en operativ kontrollmyndighet inom 
livsmedelskedjan finns även med en särskild kontrollplan för livsmedels-
verksamheten.  
 
Kontroll- och tillsynsplanen beskriver den verksamhet som miljöenheten 
planerar att bedriva under 2014. En detaljerad behovsutredning finns att tillgå på 
miljöenheten. 
 
Inom livsmedelstillsynen år 2014 saknas 378 timmar enligt planerat tillsyns-
behov. Detta en ackumulerad skuld från tidigare år, denna kommer till viss del 
att kunna reduceras under 2014. 
 
Inom övriga verksamheter bedöms planerad tillsyn samt övrig planerad verk-
samhet kunna genomföras med tillgängliga timmar.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta  
 
att godkänna kontroll- och tillsynsplanen för 2014 inklusive bilagda kontrollplan 
för livsmedelskontrollen, bilaga § 110. 
_______________  
 
Carina Dilton (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer hos 
kommunfullmäktige att anslå medel motsvarande de resurser som fattas i miljö-
enhetens kontroll- och tillsynsplan inför 2014. Detta för att klara vårt uppdrag 
inom den lagstadgade miljötillsynen. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 110 forts.      2013-12-11 

 

Kontroll- och tillsynsplan för miljöenheten 2014 (dnr M2013-
0457) 
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut att godkänna 
kontroll- och tillsynsplanen. 
 
Ajournering begärs och verkställs. Efter återupptagna förhandlingar kvarstår 
lagda yrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifaller 
ordförandens yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkännes: 
Den som stödjer Carina Diltons (S) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster från Carina Dilton (S), Stefan Knutsson (S) 
och Rolf Lind (M) samt 6 nej-röster från Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), 
Max Jörgensen (M), Hans Rochester (M), Maria Leijman (M) och Bertil Persson 
(M). 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna kontroll- och tillsynsplanen för 2014 inklusive bilagda kontrollplan 
för livsmedelskontrollen, bilaga § 110. 
_______________  
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 110. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 111                2013-12-11 
 

Plan- och byggenhetens årsplan 2014 (dnr B457/2013) 
 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår from 2009 en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Årsplanen för 2014 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och 
byggenheten planerar att driva under året. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna plan- och byggenhetens årsplan för 2014, bilaga § 111. 
_______________  
 
Carina Dilton (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer hos 
kommunfullmäktige anslå medel motsvarande det behov som finns för att klara 
verksamhetens uppdrag fullt ut under 2014 (bedömd till 0,5 tjänst) och att 
utökningen föreslås finansieras av den nyligen antagna taxehöjningen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut att godkänna plan- 
och byggenhetens årsplan för 2014. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifaller 
ordförandens yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkännes: 
Den som stödjer Carina Diltons (S) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster från Carina Dilton (S), Stefan Knutsson (S) 
och Rolf Lind (M) samt 6 nej-röster från Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), 
Max Jörgensen (M), Hans Rochester (M), Maria Leijman (M) och Bertil Persson 
(M). 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna plan- och byggenheten årsplan för 2014, bilaga § 111. 
_______________  
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 111. 
_______________  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 112                2013-12-11 
 

Sammanträdesdagar 2014 (dnr B0458/2013) 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att under 2014 hålla presidiemöten på måndagar och nämndssammanträden på 
onsdagar följande datum: 
 
Presidiemöten kl. 09:00                                Nämndssammanträden kl. 18:00 
  
10 februari 26 februari  
 beslut om bokslut 2013 
 
31 mars 16 april  

beslut om budget, intäkt och 
kostnader, effekter av lagd budget och 
invest.volym, ev förändring av 
taxor/avgifter 2014 

 
5 maj, reserv 21 maj, reserv 
 
2 juni 18 juni 
 
15 september 1 oktober  

 beslut om intern budget,  intern 
kontrollplan 2014 och delsårsrapport 
2014 

 
13 oktober  29 oktober  
 beslut om genomförandeplan 2015 
 
24 november 10 december 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 113                2013-12-11 
 

Attestförteckning 2014 (dnr B0456/2013) 
 
Föreligger förteckning över delegerat budgetansvar och attesträtt för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna och till ekonomikontoret översända bifogad attestförteckning, 
bilaga § 113. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 114                2013-12-11 
 

Intern kontrollplan 2014 (dnr B0459/2013) 
Tekniska nämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Samarbetsnämnd 2 
Kommunstyrelsen vad gäller exploateringsverksamheten 

Bakgrund 
Kommunens interna kontrollarbete regleras i ekonomistyrprinciperna. Av dem 
framgår att den interna kontrollen primärt ska vara ett ledningsverktyg som 
bland annat ska säkra en effektiv förvaltning och säkerställa att allvarliga fel inte 
inträffar. 
 
Kontrollmomenten ska medverka till (1) effektivitet och produktivitet i verk-
samheten (2) tillförlitlig finansiell rapportering och slutligen (3) efterlevnad av 
lagar och regler. 
 
Planen omfattar de verksamheter som finns på Stadsbyggnadskontoret och som 
hanteras i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, Teknisk nämnd och Samarbets-
nämnd 2 har enligt gällande reglemente. Dessutom ingår kontrollmoment som 
berör exploateringsverksamheten och som faller inom Kommunstyrelsens an-
svarsområde. 

Kontrollmoment 
Tekniska enheten ska erbjuda god service och kvalitet för medborgarna. Under 
året ska följande moment kontrolleras. 

• Betalningsflödet från VA-abonnenterna kontrolleras. 
• Redovisning av hur information om avfallsorteringen genomförts. 
• Följa upp renhållning och städning av gatu- och parkmark. 
• Redovisa anmälda och åtgärdade fel på gatubelysning. 

 
Miljöenhetens tillsynsbesök och kontroller är kritiska moment för myndig-
hetsutövningen. Genom att redovisa dessa visar vi att de företag får de besök 
som de har rätt till, då de erlägger en avgift för miljökontroll, samtidigt som det 
ger en uppföljning av ett moment som har betydelse för enhetens ekonomi. 
 
Plan- och byggenheten har som verksamhetsmål och kvalitetsdeklaration: ”En 
tidseffektiv, rättssäker och trygg handläggning med kunden i fokus”. Rättsä-
kerheten ska följas upp och redovisas genom kontroll av antalet överklagade 
beslut samt utgången av dessa. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 114 forts.      2013-12-11 
 

Intern kontrollplan 2014 (dnr B0459/2013) 
 
Geoinfo skall erbjuda bästa möjlige service, kunskap och kvalité till samarbets-
kommunernas enheter och medborgare inom kart- och GIS-området. Under 2014 
kontrolleras följande: 

• Vid leverans av indata kontrolleras att materialet har rätt kvalité innan 
nedlagring sker i basen. 

• Fakturahantering – kontrollera så att utgående faktura och stämmer mot 
beställning och nedlagda tider.  

 
Mark- och exploateringsenheten upprättar fler olika typer av avtal som reglerar 
olika frågor när det gäller planering och utbyggnad av nya områden, 
markupplåtelser i form av arrenden, köp och försäljning av fast egendom osv. 
För år 2014 genomförs intern kontroll av följande moment: 
• Detaljplaneersättningar - följa upp att ersättningar faktureras och betalas. 
• Marköverlåtelser – följs avtalen och sker transaktioner i rätt tid? 

Återrapportering 
Respektive enhetschef genomför kontrollmomenten enligt ovan. Detta innebär 
att enheterna till Stadsbyggnadschefen rapporterar två gånger per år, i samband 
med delårsrapport och bokslut, hur kontrollerna genomförts, vilket resultat som 
erhållit samt förslag på eventuella åtgärder för att förebygga avvikelser 
 
Stadsbyggnadschefen upprättar en sammanställning av enheternas redovisning 
samt föredrar för respektive nämnd utfallet av de genomförda kontrollerna samt 
lämnar förslag på åtgärder 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan för 2014 för miljö- och samhälls-
byggnadsnämndens eget verksamhetsområdet. 
_________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 115                2013-12-11 

 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 116                2013-12-11 

 

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

Staffanstorp  
kyrkbyn 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 117                2013-12-11 

 

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 § 117 
(5 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
LÅ=Lena Åkesson, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, JH=Jennie 
Hügert, KALI= Katia Lilia, CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 118              2013-12-11 

 

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, 95/2013 har fattat beslut i ärenden enligt bilaga § 118 (8 sidor). 
 
Förkortningar handläggare:  
TL= Thomas Lexén, LL= Lena Larsson, INBE= Ingela Berg Folkesson, JOBE=Jonas 
Bergenudd, BE=Boris Ekstrand 
 
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELA= delegationsbeslut stadsarkitekt 
DELH= delegationsbeslut bygglovhandläggare 
DELAING= delegationsbeslut bygglovingenjör 
DELARK= delegationsbeslut bygglovarkitekt 
DELMI= delegationsbeslut byggnadsinspektör 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 119             2013-12-11 

 

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, 95/2013 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.    

 Separat startbesked och fastställande av 
kontrollplan 

  

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

 Interimistiskt slutbesked   
1. (personuppgift)  (personuppgift) 
2.    
3.    

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 119 forts.      2013-12-11 

 

Delegationsbeslut kontrollplan/byggsamråd, tekniskt samråd 
med beslut om kontrollplan, startbesked och slutbesked 
 
 

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

   
 Beslut om senareläggning av besiktnings-

tidpunkt OVK 
  

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

 _______________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 120          2013-12-11 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-nämndens 
delegation § 133/2011, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Beslut att preliminärt godkänna utlåtande efter utställning av detaljplan för Stora 
Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen, dnr P0007/2010. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 121                2013-12-11 

 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna:   
 
a) Sammanträdesprotokoll: 

KS 2013-10-21 § 120 regler om ersättning för protokolljustering, dnr 
B0453/2013 

 KF 2013-09-30 § 110 entlediga Tina Laserow (M) från uppdrag som ersättare i 
MOS, dnr B0187/2008 

 KF 2013-10-21 § 131 utse Maria Leijman (M) som ersättare i MOS, dnr 
B0187/2008 

 KF 2013-10-21 § 135 entlediga Line Weckström (M) från uppdrag som 
ledamot i MOS, för resterande del av mandatperioden utse Max Jörgensen 
(M) som ny ledamot samt Isabella Månsson (M) som ny ersättare, dnr 
B0187/2008. 

 KS 2013-11-11 § 117 sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen, dnr 
B0469/2013 

 KS 2013-11-11 § 114, ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, dnr 
B0468/2013 

b) Länsstyrelsen Skåne: Regionalt program för arbetet med förorenade områden 
2013-2015. 

 _______________ 
  
  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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