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Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 1                    2014-02-26 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ärende 14; Kabbarp 2:24, Ansökan om 
förhandsbesked (dnr B0464/2013), utgår på sökandens begäran. I övrigt inga 
ändringar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 2                    2014-02-26 
 

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. 
Displayen har varit placerad på Planetvägen och vi kommer även att be polisen 
att göra en hastighetskontroll. Mätningarna kommer att analyseras och 
utvärderas. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 2 forts.          2014-02-26 
 

Medborgarförslag om att se över trafiksäkerheten på Planet-
vägen vid Kyrkbyns förskola (dnr T0008/2013) 
KS 2013.125 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att följa upp hastighetsmätningen på Planetvägen samt  
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
________________ 
 
Sune Cederpil (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
 
Ajournering begärs och verkställs. 
 
Carina Dilton (S) yrkar att tekniska nämnden ges i uppdrag att se på hur man 
kan trafiksäkra vägen till förskolan och även för framtiden i liknande fall.  
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med tillägget att 
tekniska nämnden ska ges i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för att höja 
trafiksäkerheten i bostadsområden. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att följa upp hastighetsmätningen på Planetvägen samt  
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för att höja 
trafiksäkerheten i bostadsområden. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 3                    2014-02-26 

Motion gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Balders-
skolan (dnr T0288/2013) dnr Ks 2013.151 

Pierre Sjöström (S) har väckt motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring 
Balderskolan. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden för dess 
sakprövning och beslut. 
 
Motionen är väckt med anledning av att Balderskolan från och med ht 2013 är en 
F-9 skola. I motionen framförs att det saknas säkra vägar och övergångsställen 
till Balderskolan, som exempel nämns att det inte finns något övergångsställe vid 
vare sig Valhallavägen i höjd med Balders hage eller Södra Lundavägen vid 
Bragevägen för barnen/eleverna som kommer från Nevisborg och söderifrån. 
Vidare framförs att trottoaren på Valhallavägen är mycket smal. Motionen yrkar 
på att snarast säkerställa vägarna till och från Balderskolan så att barnen och 
eleverna får en säker skolväg. 
 
Vad är en säker skolväg? 
Det finns alltid risker när man färdas i trafiken. Trafiksäkerheten är till stor del 
beroende av risk och konsekvens. Risken för konflikter mellan oskyddade 
trafikanter och motorfordon kan minskas genom att korsningspunkterna är så få 
som möjligt och att konfliktzonen är liten. Korsningspunkten kan kortas genom 
avsmalningar och refuger i gatan. Risken för konflikt mellan oskyddade 
trafikanter och motorfordon kan även minskas genom att anlägga separata gång- 
och cykelvägar. Trafikflöde, belysning, synbarhet och trafikanternas beteende är 
exempel på andra parametrar som påverkar riskerna i trafiken. Konsekvensen 
vid en olycka är beroende av framförallt hastigheten. Hastigheten är lägre vid 
korsningar och kan även dämpas genom gupp före passagen eller upphöjda 
passage. Den hastighet som ska eftersträvas i korsningspunkter och blandtrafik 
är 30 km/h, se krockvåldskurvor nedan. Krockvåldkurvorna visar att små 
förändringar av påkörningshastigheten ger stort utslag i dödsrisker och 
skaderisker, särskilt i hastighetsnivåer mellan 30 och 50 km/tim.  
Trafik- och gatuingenjörens utredning redovisas i handlingarna. 
 
Slutsats 
De rekommenderade skolvägarna till Balderskolan bedöms tillräckligt säkra 
varför inga nya fysiska åtgärder är aktuella. Valhallavägen mellan Norra 
Lundavägen och Storgatan sänks till 30 km/h för att öka trafiksäkerheten på de 
befintliga övergångsställena, se karta. Behov och möjlighet att förbättra passagen  
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 § forts           2014-02-26 

Motion gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Balders-
skolan (dnr T0288/2013) dnr Ks 2013.151 

av Malmövägen i anslutning till cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan kommer 
att utredas i samband med den planerade omasfalteringen av Malmövägen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att de rekommenderade skolvägarna till Balderskolan bedöms tillräckligt säkra 
varför inga nya fysiska åtgärder är aktuella,  
 
att Valhallavägen mellan Norra Lundavägen och Storgatan sänks till 30 km/h för 
att öka trafiksäkerheten på övergångsställena, se karta nedan,  

 
 
att behov av och möjlighet att förbättra passagen av Malmövägen i anslutning till 
cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan ska utredas i samband med den planerade 
omasfalteringen av Malmövägen, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
________________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 § forts           2014-02-26 

Motion gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Balders-
skolan (dnr T0288/2013) dnr Ks 2013.151 

Sune Cederpil (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
 
Stefan Knutsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för 
vidare utredning och, enligt punkten 2 föreliggande förslag, bifall till att 
Valhallavägen mellan Norra Lundavägen och Storgatan sänks till 30 km/h för att 
öka trafiksäkerheten på övergängsställena. 
 
Ajournering begärs och verkställs. 
 
Carina Dilton (S) yrkar tillägg till beslutsförslaget genom att tekniska nämnden 
ges i uppdrag att se över övriga trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) yrkande och sitt eget 
yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att de rekommenderade skolvägarna till Balderskolan bedöms tillräckligt säkra 
varför inga nya fysiska åtgärder är aktuella,  
 
att Valhallavägen mellan Norra Lundavägen och Storgatan sänks till 30 km/h för 
att öka trafiksäkerheten på övergångsställena, se karta ovan,  
 
att behov av och möjlighet att förbättra passagen av Malmövägen i anslutning till 
cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan ska utredas i samband med den planerade 
omasfalteringen av Malmövägen, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
________________ 
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 3. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 4                    2014-02-26 
 

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

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 4 forts.          2014-02-26 
 

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-23 att en miljöbe-
dömning inte behövs då planens genomförande inte antas leda till betydande 
miljöpåverkan, att planbeskrivningen skall kompletteras för att ytterligare belysa 
trafik-situationen särskilt med hänsyn till övrig pågående planering inom 
Hjärups tätort samt att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på 
samråd enligt bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2013-10-14--2013-
11-10. Samrådsmöte har hölls måndagen den 21 okt kl 18:15 i matsalen på 
Hjärups skola i Hjärup. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Av 
redogörelsen framgår även vilka justeringar och kompletteringar av 
planhandlingarna som gjorts för att tillgodose inkomna synpunkter. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
 
att låta sända ut för granskning förslag till detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, 
Åkerslundshusen, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
_______________  
 
Björn Magnusson (FP) yrkar tillägget att lekplats ska nyanläggas. 
 
Sune Cederpil (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Carina Dilton (S) yrkar att justering ska ske med information om 
trafiksituationen. 
 
Ordföranden ställer proposition på Björn Magnussons (FP) förslag med tillägg 
om lekplats och sitt eget yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens 
yrkande.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 4 forts.          2014-02-26 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
 
att låta sända ut för granskning förslag till detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, 
Åkerslundshusen, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 5                     2014-02-26  
 
Förslag till detaljplan för Knästorp 4:3 och del av 6:1 m fl, 
Knästorps kvarn (dnr P0002/2014 ) 
 
Syftet med planläggningen är att utöka verksamhetsområdet.  
 
Svenska foder har för avsikt att förvärva mark intill sin fastighet Knästorp 4:3 
och att utveckla sin verksamhet. Marken utgörs idag av icke planlagd mark och 
är  heller ej beskrivet i översiktsplanen. För att kunna använda marken för 
verksamhetsändamål fordras detaljplaneläggning. 
 
Planområdet uppgår till ca 50 000 m2 (5 ha).  
 
Planförslaget avses handläggas med normalt planförfarande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-01-16 att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att ta fram detaljplan för Knästorp 4:3 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för 
Knästorp 4:3 och del av 6:1 m fl, Knästorps kvarn i enlighet med 5 kap. plan- och 
bygglagen. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Hjärupslundsskolan 

Hjärup Tågvägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 6                    2014-02-26 
 

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

 
Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att till kommundirektören lämnat uppdrag 
att lämna förslag till samarbetspartner för bebyggande av området skall gälla för  
en utformning i enlighet med kommunens översiktsplan  Framtidens kommun - 
perspektiv 2038. 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden lämnat uppdrag om detaljplan för Spårvägen/Tågvägen skall gälla för 
en utformning i enighet med kommunens översiktsplan – Framtidens kommun 
perspektiv 2038.  
 
Miljö-  och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-05-31 
upprätta förslag till detaljplan.  
 
Miljö-  och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-06-12 att sända ut förslag till 
detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd i enlighet med 5 kap. plan- 
och bygglagen. 
 

Spårvägen 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 6 forts.          2014-02-26 

 
Förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (dnr 
P0021/2008) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att samrådsredogörelsen kompletteras med inkommande yttrande från Eva 
Olsson, samt justeras och tydliggöras avseende sakägare och kvarstående 
synpunkter, 
 
att godkänna reviderad samrådsredogörelse, till detaljplan för del av Hjärup 4:2, 
Tågvägen, 
 
att låta stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 
4:2, Tågvägen på utställning i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag. 
 
Rolf Lind (MP) yrkar avslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) och Rolf Linds (MP) 
yrkanden och eget yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens 
yrkande.  
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes: Den som 
stödjer ordförandens yrkande röstar ja, den som ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 6 ja-röster från 
Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), Max Jörgensen (M), Björn Magnusson 
(FP), Jurgis Porutis (M) och Bertil Persson (M) 
samt 3 nej-röster från  
Carina Dilton (S), Stefan Knutsson (S) och Rolf Lind (MP). 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 6 forts.          2014-02-26 

 
Förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (dnr 
P0021/2008) 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att samrådsredogörelsen kompletteras med inkommande yttrande från Eva 
Olsson, samt justeras och tydliggöras avseende sakägare och kvarstående 
synpunkter, 
 
att godkänna reviderad samrådsredogörelse, till detaljplan för del av Hjärup 4:2, 
Tågvägen. 
 
att låta stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 
4:2, Tågvägen på utställning i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) och Rolf Lind (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet, 
bilaga § 6. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 7                    2014-02-26 
  
Förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation 
(Dnr P0005/2013) 
  
Planens syfte är att förbereda mark för en teknisk anläggning, som kommer att 
utgöras av en omformarstation i Trafikverkets regi. 
 
Den snabba ökningen av tågtrafiken längs Södra Stambanan innebär att 
elkraftssystemet behöver förstärkas. Trafikverket planerar därför en ny 
omformarstation i Flackarp. Stationen kommer att omvandla ström åt 
järnvägsområdet.  
 
Planområdets areal uppgår till ca 10 000 kvm (1 ha) och utgör del av fastigheten 
Flackarp 2:9. Omformarstationen omfattar ca 1000 kvm (0.1 ha). 
Marken är inte tidigare planlagd och ägs av Stiftelsen Akademihemman. 
Planen handläggs med ett normalt planförfarande. 

 

Tidigare beslut: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-09-23 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, 
enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att låta stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till detaljplan för del av Flackarp 
2:9, Omformarstation på samråd i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 8                     2014-02-26 
 
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 Trianon Brågarp AB, Meteorvägen Handelsområde AB, Jakt & 
Skytte AB. 
 
Planen handläggs med ett enkelt planförfarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidigare beslut:  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-12-11 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 godkänna reviderat granskningsutlåtande till ändring av detaljplan för 
Brågarp 6:870 m fl, Meteorvägen, 
 
att anta ändring av detaljplan för Brågarp 6:870 m fl, Meteorvägen enligt 5 kap. 
plan- och bygglagen. 
_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 9                    2014-02-26 
 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 2, Åretruntbyn (dnr P0001/2014) 
 
Detaljplanen för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn möjliggör en fortsatt 
bostadsutbyggnad i Hjärups nordöstra delar. Inom det aktuella området föreslås 
en varierad bostadsbebyggelse med ca 180 bostäder (drygt 25 bostäder/ha 
kvartersmark) fördelade på radhus, ”grändhus”, kedjehus och friliggande villor. 
Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder längs den nya huvudgatan 
”Parkallén”.  
 
Utöver bostäder möjliggör planförslaget även uppförandet av en skola, en till 
skolan hörande idrottshall samt förskola. Dessa servicefunktioner föreslås 
placeras längs Parkallén, mittemot Hjärups nya idrottsplats. 
 
Planområdet berör del av fastigheten Stora Hjärup 12:2 som ägs av Sveaskog 
samt 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 13 ha.  
 
För allmän plats ska kommunen vara huvudman. 
 
Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 9 forts.          2014-02-26 
 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 2, Åretruntbyn (dnr P0001/2014) 

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 rörde ett 
förtydligande av planprogrammet avseende möjligheten att etablera handel 
och/eller verksamheter i området öster om befintliga kraftledningar, väster om 
Gamla Lundavägen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-29 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att under förutsättning att planprogrammet för del av 
Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup Nordost – 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 programsamrådsredogörelsen, samt i enlighet med 
bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09 att godkänna planprogram och 
programsamrådsredogörelse för Hjärup Nordost etapp 2. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 9 forts.          2014-02-26 
 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 2, Åretruntbyn (dnr P0001/2014) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på samråd enligt 
bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och bygglagen (2010:900). 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10                  2014-02-26 

Förslag till detalplan för Almlunda förskola, Kyrkheddinge 8:37 
m fl (dnr P0002/2012) 

I Kyrkheddinge finns behov av ett utökat antal förskoleplatser. I takt med den 
planerade utbyggnaden av orten, såsom den föreslås i kommunens översikts--
plan, kommer behovet att öka ytterligare. Syftet med planläggningen är att 
möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i östra delen av Kyrkheddinge, i 
nära anslutning till befintliga och planerade utbyggnadsområden. Den nya 
förskolan ska ersätta de befintliga förskolorna i Kyrkheddinge. Stor hänsyn ska 
tas i planeringen till att trafiken till förskolan får en säker utformning.  
 
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande.  
 

                              
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att anta den nya översiktsplanen för 
Staffanstorps kommun, Framtidens kommun – perspektiv 2038. I denna pekas 
behovet av nya förskolor ut och ett område strax norr om det aktuella 
planområdet är utmärkt som ”framtida lärmiljö”. Att planera för förskola på 
fastigheten Kyrkheddinge 8:37 bedöms gå i linje med syftet i Framtidens 
kommun.   
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10 forts.        2014-02-26 

Förslag till detalplan för Almlunda förskola, Kyrkheddinge 8:37 
m fl (dnr P0002/2012) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-02-29 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-25 att låta sända ut 
förslaget till detaljplan för Almlunda förskola på samråd. Samråd pågick  
2012-05-14 -- 2012-06-11. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-23 att godkänna 
samrådsredogörelsen samt att låta sända ut förslaget till detaljplan på ett andra 
samråd, med anledning av att planområdet utökats och nya sakägare tillkommit 
sedan det första samrådet. Samrådet pågick 2013-10-14--2013-11-10. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen efter samråd 2, 
 
att låta sända ut för granskning förslag till detaljplan för Almlunda förskola, 
Kyrkheddinge 8:37 m fl, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11                  2014-02-26 

Djurslöv 10:4 & 10:10, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0402/2013) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och en 
komplementbyggnad på fastigheten Djurslöv 10:10 och rivning av befintliga 
växthus på fastigheten Djurslöv 10:4. 

Befintliga förhållanden 
Fastigheterna Djurslöv 10:4 & 10:10 är belägen vid en mindre sidoväg till Lilla 
Djurslövsvägen. Fastigheterna är bebyggda med ett bostadshus och två växthus. 

Planläge 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i 
sammanhållen bebyggelse. 
Områdesbestämmelser finns för Djurslövs by (K28), bebyggelseområdet beläget 
sydväst om aktuell fastighet. Gamla Djurslövs by är av mycket gammalt 
ursprung. Enligt 1805 års skifteskarta låg här tio gårdar. 
Lilla Djurslöv är en hussamling/bybildning som uppstått någon gång under 
första delen av 1800-talet enligt en studie av lanthantverkarnas bebyggelse gjord 
vid Göteborgs Universitet 2004. Bebyggelsen i området beskrivs i studien som 
både homogen och heterogen men bildar en tydlig gruppering på den öppna 
slätten vilket gör bebyggelsen enhetlig. Enskilda byggnaders relation till 
varandra beskrivs dock som en ganska brokig samling i studien.  
I områdesbestämmelserna för gamla Djurslövs by anges att Lilla Djurslöv tillkom 
då ”Djurslöv nr 10” styckades och hantverkare och arbetare slog sig ner här. Här 
byggdes också en väderkvarn som placerades på en kulle som kan ha varit en 
gravhög.  
Kvarnen, som var en stubbamölla, stod kvar fram till 1929. Ett väl bevarat och nu 
renoverat husmanshus är Anders Perssons stuga. Huset ägdes av spinnrocks-
svarvaren och spelmannen Anders Persson som bodde där fram till sin död 1883. 
Aktuellt område i Lilla Djurslöv är inte specificerat som karaktärsområde i den 
kommuntäckande översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038. För 
på landsbygden tillkommande bebyggelse föreslår översiktsplanen en restriktiv 
hållning. Ny bebyggelse tillåts endast i anslutning till befintlig bebyggelse och på  
befintlig bebyggelses, kulturmiljöns och odlingslandskapets villkor. Noggrann 
anpassning till befintliga värden kan ge en positiv påverkan på landskapsbild 
och kultur- och naturvärden. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 forts.        2014-02-26 

Djurslöv 10:4 & 10:10, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0402/2013) 

Ärendets handläggning 
Sökanden lämnade först in ett förslag där det befintliga växthuset på Djurslöv 
10:4 skulle ersättas av en lagerbyggnad belägen utmed Lilla Djurslövsvägen.  
Efter negativa yttrande från grannar enligt nedan så har sökanden ändrat sin 
ansökan och vill nu, förutom de två enbostadshusen, riva växthuset på Djurslöv 
10:4 och ersätta den befintliga huvudbyggnaden med en ekonomibyggnad.  
 
Stadsbyggnad/Plan- och byggenheten har tillskrivit Stadsbyggnad/Tekniska 
enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 5 berörda grannfastigheter 
och en vägförening. Svar ska ha inkommit innan nämndens sammanträde 
 
Miljöenheten har inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked under 
förutsättning att en miljöteknisk markundersökning genomförs inom berörda 
fastigheter. Förorenad mark kan uppstå genom att miljöfarliga aktiviteter har 
lämnat efter sig föroreningar. På del av fastigheten finns ett gammalt växthus 
vilket kan innebära att det finns föroreningar från gödsel och bekämpningsmedel 
i marken. 
 
(Personuppgift), har lämnat in ett yttrande där det framgår att man är 
motståndare till den tilltänkta lagerbyggnaden utmed Lilla Djurslövsvägen i det 
första förslaget. Man anser inte att byggnaden passar in i omgivningen och att 
den inte överensstämmer med översiktsplanen. Man är däremot positiv till de 
två nya enbostadshusen. 
 
(Personuppgift) har lämnat in ett yttrande där det framgår att man inte anser att 
den föreslagna lagerbyggnaden utmed Lilla Djurslövsvägen i det första förslaget 
inte passar in i omgivningen och att den inte överensstämmer med 
översiktsplanen. Vidare föreslår man att Djurslöv 10:4 bör bebyggas t ex med ett 
bostadshus för att bibehålla bystrukturen. Slutligen är man oroliga för att nya 
verksamhetsutövare kan leda till förändringar i störningarna från växthusen och 
att man vill att grannen visar hänsyn i sin verksamhets-utövning. 
 
(Personuppgift) har ingen erinran mot planerad nybyggnad. 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 forts.        2014-02-26 

Djurslöv 10:4 & 10:10, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0402/2013) 

(Personuppgift) har lämnat in ett yttrande där det framgår att man anser att 
andelstalen måste räknas om och att kostnader för detta ska bäras av sökanden. 
Vägföreningen motsätter sig placeringen av ett nytt lager utmed vägen då de 
anser att detta kommer att bli alltför dominant och inte kan smälta in bland 
befintlig bebyggelse. 
 
Övriga grannars yttrande har inte inkommit. 

Bedömning 
Stadsbyggnadskontoret anser att nybyggnad av två enbostadshus och en 
komplementbyggnad enligt inlämnat förslag nummer två är förenligt med 
intentionerna i översiktsplanen. Detta under förutsättning att byggnader och 
omgivande tomter ges en omsorgsfull utformning anpassad till den befintliga 
miljön. Nya byggnader ska anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt, 
materialval och färgsättning. 
 
Förändringar i andelstal och annat rörande vägföreningen tas inte upp här utan 
får behandlas enligt gällande lagar och regler för samfälligheten. 
 
Förutsättningar för att, enligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och bygglagen, 
finns för att lämna ett positivt förhandsbesked. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
två enbostadshus och en komplementbyggnad på fastigheterna Djurslöv 10:4 & 
10:10. 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. 
 
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 
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, 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 forts.        2014-02-26 

Djurslöv 10:4 & 10:10, ansökan om förhandsbesked (dnr 
B0402/2013) 

att sökanden inför kommande bygglovprövning har utfört en markundersökning 
eller på annat sätt visar att marken är lämplig för bostadsbebyggelse, 
 
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. 
_______________  
 
 
Avgift positivt förhandsbesked enligt fastställd taxa. 
 
Sändlista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 12                  2014-02-26  

Gullåkra 5:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0473/2013 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på rubricerad 
fastighet. 

Befintliga förhållanden 
Gullåkra 5:4 är en fastighet med två områden om totalt 55 585 m2, taxerad som 
bebyggd lantbruksenhet.  Aktuell del av fastigheten är belägen inom Gullåkra by 
strax norr om Staffanstorp.  
Gullåkra är en jordbruksby, vars existens finns belagd från medeltiden, men som 
på grund av sitt för jordbruket gynnsamma läge på sydvästmoränen sannolikt är 
äldre än vad som framgår av källorna. Att mycket tidig bosättning har funnits 
inom området framgår av de fornfynd som har gjorts i Gullåkra mosse och av 
tidigare förekomst av nu helt utplånade gravar. 
Gullåkra är en av de bäst bevarade byarna i kommunen, något som i hög grad 
kan tillskrivas det sätt på vilket enskiftet genomfördes år 1812. Vid skiftet fick 
sålunda endast två av de inalles sju gårdarna lämna byn 

Planläge 
För fastigheten gäller områdesbestämmelse K19, antagen 21 oktober 1996. Av 
bestämmelserna framgår att området är en värdefull kulturmiljö som i huvudsak 
avses för jordbruks- och bostadsändamål, med inslag av annan verksamhet i 
mindre omfattning som låter sig väl inpassas i miljön. Vid prövning av enstaka 
ny byggnad bör beaktas, om företaget kan medverka till att den befintliga miljön 
bevaras och levandegörs. 
Avseende placering och utformning av byggnad framgår det att byggnad inte får 
placeras närmare gräns mot granntomt än 4,0 meter och inte närmare gräns mot 
samfälld väg än 6,0 meter. Ny byggnad ska anpassas till befintlig bebyggelse vad 
gäller såväl placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utform-
ning i övrigt, materialval och färgsättning. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked 2006-
06-21  för ett enbostadshus. Bygglov beviljades 2008-03-28 med förnyelse 2010-
04-27. Bygglovsbeslutet har upphört att gälla då det inte har påbörjats inom två 
år. 

Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit fyra berörda grannar, ett dikningsföretag, 
miljöenheten och tekniska enheten för yttrande. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 12 forts.        2014-02-26  

Gullåkra 5:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0473/2013) 

Miljöenheten konstaterar att på fastigheten en hästgård med 8 hästar. Störningar 
kan uppstå i samband med djurhållning. Vidare meddelar man att det 10 meter 
norr om den tilltänkta bostaden finns en jordvärmeanläggning. 
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 
förhandsbesked. 
 
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 förutsättning för lov är att ”Föreskrifter 
om avfallshantering för Staffanstorps kommun” kan följas. Föreskrifterna 
innebär bl a att sopbilen inte får backa vid hämtning av avfall. 
 
(Personuppgift), har ingen erinran mot planerad nybyggnad. 
 
(Personuppgift), har ingen erinran mot planerad nybyggnad. 
 
Övriga grannars yttrande har inte inkommit. 

Bedömning 
Den tilltänkta byggnaden ligger inom en befintlig by och de fasader som har 
lämnats in visar på en byggnad som kan passa utmärkt in i omgivningen. 
 
Förutsättningar för att, enligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 §  plan- och 
bygglagen, finns för att lämna ett positivt förhandsbesked. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Gullåkra 5:4. 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. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 12 forts.        2014-02-26  

Gullåkra 5:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0473/2013 

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 
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. 
_______________  
 
Avgift positivt förhandsbesked enligt fastställd taxa. 
 
Sändlista 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13                  2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

Inledning 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (fr o m 2009) en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet biträder miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen, och som handhar det 
närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. 
 
För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar vi med detaljplaner, remiss-
yttranden, förhandsbesked, bygglov/bygganmälan och ventilationskontroll. 
Avdelningen biträder också allmänheten och byggherrar med råd och service. 
Enheten arbetar också med översiktsplanering och planprogram på uppdrag av 
kommunstyrelsen samt bostadsanpassning (BAB) för socialnämnden. 
 
Årsplanen för 2013 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och 
byggenheten planerat att driva under året. Årsredovisningen är en 
avrapportering av den verksamhet som bedrivits, antal ärenden mm, och gäller 
för hela verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2013. 

Personal 
Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: 
- Lena Larsson, nämndsekreterare/ bygglovhandläggare, 100% t o m 2013-09-30,   
  därefter timanställning ca 2 dagar/vecka. 
- Ingela Folkesson, byggnadsinspektör, 100% t o m 2013-11-15. 
- Boris Ekstrand, byggnadsinspektör, timanst. visstid, ca 20% fr om november. 
- Jonas Bergenudd, bygglovarkitekt, 100% fr o m 2013-07-15. 
- Anna Walldén, Administrativ handläggare, BAB och arkiv, 50% (50% Miljö). 
- Thomas Lexén, stadsarkitekt/ plan- och byggchef, 100% (50% plan, 50% bygg). 
- Anna Fogelberg, planarkitekt/landskapsarkitekt, 50% Plan o Bygg (50% 
Teknik). 
- Sofia Tjernström, planarkitekt, 80% t o m 2013-09-15 därefter tjänstledig. 
- Lowe Kisiel, planarkitekt 100%. 
- Katarina Jeraeus, planarkitekt 100%. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 forts.        2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

Övergripande mål 

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

- Årligen ska MoSN anta detaljplaner som sammanlagt möjliggör 
byggandet av minst 100 bostäder. Målet ej uppfyllt. Under året har inga 
detaljplaner med byggrätter för bostäder antagits. Två detaljplaner för 
sammanlagt 220-270 bostäder har arbetats fram för att kunna antas under året. 
Detta har pga exploaterings-ekonomiska förutsättningar ej kunnat ske. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

delegation från nämnden och där åtgärderna inte strider mot detaljplaner 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 forts.        2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

- skall kunna beviljas inom 2 veckor, dock högst 3 veckor. Målet uppnått, 
genomsnittlig handläggningstid 13,6 dagar – se Bygglov 

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

Plan 
Planverksamhetens huvuduppgift är framtagande av detaljplaner, planprogram, 
fördjupningar till översiktsplanen med mera samt i förekommande fall 
samordning och ledning av konsulter. I arbetet ingår också att samråda och föra 
en god dialog med medborgarna.  
 
Under perioden har planavdelningen arbetat med följande uppdrag: 
 
Typ Namn Status 
Dp Automatstation Borggårdsrondellen ant 121212, laga kraft 130108 
Dp Anneroskolan pågående 
Dp Borggårdsskolan vilande 
Ädp Gamla Brandstationen *) ant 130602, laga kraft 130709 
Dp Gamla Busstationen pågående 
Dp Bråhögsbadet  vilande 
Ädp Brågarp 1:659 (Kometen) ant 121212, laga kraft 130108 
Ädp Brågarps industriområde *) pågående 
DpP Flackarps by vilande 
Dp Flackarp omformarstation (TRV) *) pågående 
Ädp Hagalid rekreationspark *) ant 130424, laga kraft 130521 
Dp Hjärup Bocentrum ant 120926, laga kraft 130214 
DpP Hjärup NO – helheten Godk KS 2013-12-09 
Dp Hjärup NO etapp 2 *) pågående 
Utr Hjärup SV (Skanska) pågående 
Dp  Hjärup Tågvägen pågående 
Utr Hjärup Väster pågående 
Dpp Hjärup 4-spår godk KS 2013-01-28   
Dp Hjärup Spårområdet (4-spår) *) pågående 
Dp Hjärup Vragerupsvägen (4-spår) *) pågående 
Dp Hjärup Banvallsvägen (4-spår) *) pågående 
Dp Hjärup Stationsbron (4-spår) *) pågående 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 forts.        2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

 
Dp Hjärup Åttevägen  Pågående 
Dp Hjärup Åkerslundshusen pågående 
Dp Hjärup Ängslyckan vilande 
Dp Hjärup Äppelhagen pågående 
Dp Hjärups IP ant 130318, laga kraft 130415 
Dp Kyrkheddinge, Almlunda förskola pågående 
Dp Kyrkheddinge, Bjällerupsvägen pågående 
Dp Kyrkheddinge, verksamhetsområde pågående 
Dp Mellanvångsskolan ant 120613, laga kraft 130227 
Dp Pihlängen pågående 
Dp Ridsportanläggning Kabbarp ant 120613, laga kraft 130130 
Dp Skånevägen/Annerovägen (koloniomr) antagen /upphävd/pågående 
Utr/Dpp Sockerstan pågående 
Övr Strategi för Hembygden pågående 
Övr Strategi för stadsliv i Staffanstorp pågående 
DpP Trolle By (Flackarps Trädgårdsby) vilande 
Dp Uppåkra arkeologiska center vilande 
Dp Vallby-Myllan pågående 
Dp Vikhem etapp IV pågående 
Dp Åttan vilande 

 
Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning, Övr=övrigt  
 
*) = nya projekt 2013 
Under året har 9 nya uppdrag tillkommit medan endast tre detaljplaner antagits 
och vunnit laga kraft. Två detaljplaner för bostadsändamål - Dp Kyrkheddinge, 
Bjällerupsvägen och Dp Pihlängen - har arbetats fram för att kunna antas under 
året. Detta har pga exploaterings-ekonomiska förutsättningar ej kunnat ske. 
 
Uppföljning 2005 – 2013 

MoSN – beslut 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 
 
2011 

 
2012 

 
2013 

Detaljplaner          

uppdrag 6 2 3 8 6 5 12 7 9 

antagande 4 7 6 3 4 3 3 12 3 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 forts.        2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

Samrådsmöten har hållits i följande detaljplaneprojekt: Dp Hjärup Åttevägen, Dp 
Hjärup Tågvägen/Spårvägen, Dp Vallby-Myllan, Dp Kyrkheddinge/ Almlunda 
förskola och Dp Åkerslundshusen. 
Bygg 

Bygglov 
Avdelningen handlägger normalt 300 - 400 bygglovärenden per år*). Till det 
tillkommer ett knappt hundratal byggsamråd (kontrollplan) och 10-15 
ansökningar om förhandsbesked. För huvuddelen av ärendena gäller att beslut 
tas i delegation enligt gällande delegationsordning, varför endast ett mindre 
antal ärende lyfts till nämnden för beslut. De typer av ärenden som lyfts till 
nämnden är förhandsbesked, bygglov av principiell art, avslag, samt ärenden 
som gäller olovligt byggande. En betydande arbetsinsats är därutöver att ge 
upplysningar och service till allmänheten, samt att tillhandahålla ritningar och 
övriga handlingar från bygglovarkivet. 

Uppföljning 2005-2013                  *) Genomsnitt för åren 2005-2013 är 357 ärenden/år. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bygglov 
Delegations-
beslut 
Handläggnings-
tid, dagar*) 

401 
 
 

i.u. 

446 
 
 

i.u. 

423 
 
 

i.u. 

362 
 
 

16,2 

332 
 
 

14,3 

370 
 
 

11,2 

299 
 
 

13,0 

285 
 
 

14,0 

298 
 
 

13,6 

Bygglov 
nämndsbeslut 

 
11 

 
5 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

Förhands-
besked 
inkomna 
ärenden/ 
nämndsbeslut 

12 

4 pos, 

5 neg, 

1 återk, 

2 ej avgj. 

 

11 
6 pos, 

3 neg 

1 återk, 

1 ej avgj. 

 

 

22 
14 pos, 

7 neg, 

1 återk. 

 

 

11 
6 pos, 2 

neg, 

1 återk. 

2 ej avgj. 

 

 

12 
3 pos, 1 

neg, 

4 återk. 

2 till KS 

2 ej avgj.  

 

20 
11 pos,  

1 neg, 

1 återk. 

7 ej avgj.  

 

15 
9 pos, 

2 neg, 

1 återk, 

3 ej avgj. 

12 
10 pos, 

(varav 3 fr 

2011), 

1 neg, 

4 ej avgj. 

12 
6 pos, 

(varav 3 fr 

2012), 

4 neg, 

5 ej avgj 

Kontrollplan / 
tekn. samråd 
delegationsbesl. 

 
 

68 

 
 

119 

 
 

91 

 
 

75 

 
 

88 

 
 

63 

 
 

41 

 
 

50 

 
 

56 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 forts.        2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

*) Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovärenden är beräknad utifrån 146 
planenliga, kompletta ärenden som inkommit och avslutats inom perioden. 
 
Antalet bygglovärenden som avgjorts är något högre än motsvarande mängd för 
fjolåret – 298 jämfört med 285 – men färre än de 350 ärenden som 
prognostiserades i årsplanen för 2013.  

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

Övrigt  

Kulturmiljöprogram / Strategi för Hembygd 
 
I Skånska åtgärder för miljömålen anges att: ”Det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas. Kommunerna 
ska uppmärksamma detta vid aktualiseringen av sina översiktsplaner. 
Uppmärksammade värdefulla miljöer och byggnader ska därefter skyddas 
genom detaljplan.” 
 
I syfte ta fram en strategi som hjälper till att utveckla hembygden för den byggda 
miljön enligt Framtidens kommun - perspektiv 2038, och dessutom tillgodoser  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 forts.        2014-02-26 

Årsredovisning plan- och byggenheten (dnr B0519/2012) 

miljökvalitetsmålet enligt ovan, påbörjades under 2011 arbetet med ” Strategi för 
hembygden –  för den byggda miljön”. Strategin är tänkt att också fungera som 
ett kulturmiljöprogram där kommunens samtliga bebyggelsemiljöer inventeras 
och värderas utifrån kulturhistoriska och estetiska parametrar. Programmet ska 
kunna ge råd och riktlinjer till hjälp för medborgarna, samt ge förslag på 
framtida utvecklingsmöjligheter.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att handla upp ett team av konsulter enligt anbuds-
underlaget. 2012-04-25 informerades nämnden om det pågående arbetet för den 
första delen, Staffanstorp. Arbetet har tidsmässigt förskjutits och den första delen 
beräknas nu kunna slutföras under våren 2014. 
 
Carina Dilton (S) lämnar särskilt yttrande från socialdemokraterna i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, bilaga § 13. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
_______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 14                  2014-02-26 

Årsredovisning 2013, miljöenheten (dnr M2014-0045-1) 

Inledning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och miljöskydds-
området. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån 
behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen 
beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden 
genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. Årsredovisningen 
är en avrapportering av vilken tillsyn som bedrivits, antal ärende m.m. och gäller 
för år 2013. 

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

Nämndens prioriterade mål – från budget 2013 
- Handläggningen ska vara tidseffektiv, rättssäker och trygg med kunden i fokus. 
- Myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten ska följa 
beslutad kontroll- och tillsynsplan. 
- Kvalitetsdeklarationer har upprättas och kommer att utvärderas under 2014. 
Miljöenheten bedriver tillsyn mm. i enlighet med beslutad kontroll- och 
tillsynsplan. 

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

Miljöfarlig verksamhet   
Med A-verksamhet avses tillståndspliktig verksamhet, tillstånd söks hos mark- 
och miljödomstolen. Med B-verksamhet avses tillståndspliktig verksamhet, 
tillstånd söks hos länsstyrelsen. Med C-verksamhet avses anmälningspliktig 
verksamhet, anmälan görs till kommunen (miljö- och samhällsbyggnads- 
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nämnden). U-verksamheter är inte anmälningspliktiga, miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn. Med miljöfarlig verksamhet avses bl.a.  
utsläpp av avloppsvatten, användning av mark, byggnader eller anläggningar på 
ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Ett urval (ca 27 st) av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verks.) 
inspekteras. 
- Tillsyn av övriga U-verksamheter: (ca 20 st). 
- Handläggning av ärende som rör prövningspliktig miljöfarlig verksamhet, 
vägar, industrier m.m. där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 
remissmyndighet. 
- Handlägga ärende gällande användning av slam på åkermark. 
- Handlägga ärende om anmälan av värmepumpar. 
- Tillsyn på lantbruk med växtodling (ca 26 st) 
 
17 C-verksamheter och 12 U-verksamheter har inspekterats. Totalt har 23 
miljörapporter/årsrapporter för C- respektive U-verksamheter inkommit varav 
samtliga har handlagts och avslutats. Det har inkommit 1 anmälan om ändring 
av miljöfarlig verksamhet (nya alternativt förändring i befintliga verksamheter) 
samt en 1 nyanmälan enligt miljöbalken.  
 
Det har inkommit fyra anmälningar om användning av slam på åkermark. Även 
tre ansökningar om dispens gällande nedmyllningskravet för stallgödsel har 
inkommit och handlagts. En dispens har givits för spridning av slam närmare än 
100 meter till detaljplanelagt område.   
 
Det har inkommit 14 anmälningar om värmepumpar varav 13 har handlagts 
färdigt. 
 
Totalt 26 tillsynsbesök har gjorts på lantbruk. 
 
Det har inkommit 2 klagomål gällande bl.a. gödsellukt, buller från gasolkanon 
m.m.  

Avfall och producentansvar 
Avfall ska tas om hand på ett sådant sätt, så att det inte orsakar hälsoproblem 
eller miljöstörningar.  
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Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Tillsyn av återvinningsstationer (8 av totalt 8) 
- Handläggning av avfallsfrågor enligt miljöbalken. 
- Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning. 
- Handläggning av anmälningar om kompostering. 
- Handläggning av ärende gällande nedlagda deponier (Vesum, 

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

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

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

avloppsledningsnätet, handläggning driftsstörningar. 
- Tillsyn av nya anläggningar där det ställts krav på provtagning. 
- Uppföljning av avlopp i Mölleberga. 
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Nio fastigheter väntas ansluta till kommunalt avlopp under 2014 och två 
fastigheter har åtgärdat avloppet genom enskild lösning. Handläggning av 
enskilda avlopp med markbäddar är påbörjad. Begäran om provtagning av nya 
avloppsanläggningar har gjorts. 
 
Det har inkommit en ansökan om tillstånd för avloppsanläggning och tillstånd 
har beviljats.  
 
Tillsyn över kommunens saneringsplan har påbörjats. Under år 2014 kommer ett 
projekt som initierats av Miljösamverkan Skåne att hållas med fokus på 
ledningsnätet, vilket kommer att utveckla tillsynen på saneringsplanen.   

Utredning gällande kommunalt avlopp till Stora Mölleberga är utförd av 
Tekniska nämnden. Projektarbetet är påbörjad i form av upphandlingar och avtal 
med entreprenörer. Stora Mölleberga ska få kommunalt avlopps senast under 
2014. Samråd kring Stora Mölleberga sker kontinuerligt med Tekniska enheten.    

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

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

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

med tillsyn på C-verksamheter. 
 
Miljöenheten har färdigställt ansvarsutredning gällande f.d. Grevie 
jaktskyttebana. Ansvarsutredningen har kommunicerats med bl.a. berörda 
fastighetsägare och Länsstyrelsen i Skåne län. Ansvarsutredningen igår också 
som ett underlag för Länsstyrelsens ansökan om statliga medel för att bekosta 
komplettarande undersökningar och riskbedömning. 
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Tekniska enheten har påbörjat arbetet med att ta fram nytt kontrollprogram för 
Vesums deponi.  

Kemiska produkter 
Inom industrin och handeln hanteras ofta stora mängder kemikalier. Vid felaktig 
hantering, lagring eller vid olyckor/haverier kan kemikalierna komma ut i miljön 
och orsaka stora risker för människan och miljön. Även hushållens kemikalie-
användning är idag uppmärksammad eftersom många små källor sammanlagt 
leder till stora utsläpp. Det är därför viktigt att både industri och samhälle väljer 
rätt sort och rätt mängd kemikalier till rätt ändamål. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

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

- Handlägga anmälningar/ansökningar om spridning av 
bekämpningsmedel. 

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

- Delta i projekt, REACH (ca 17 verksamheter).  
 
Det har inkommit 47 årsrapport avseende köldmedium varav samtliga har 
handlagts. I ett ärende har det tagits beslut om miljösanktionsavgift. 
 
Fyra remisser från Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd enligt 
förordning om kemiska produkter har handlagts. 
 
Fyra anmälningar/tillstånd om kemisk bekämpning har handlagts samt 49 
cisternärenden (beslut om återkommande kontroll samt skrotning av cistern). 
 
Tillsyn över märkning av kemikalier i detaljhandeln (REACH) har gjorts på 18 
verksamheter.  

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

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

strandskyddsområden. 
- Tillsyn av att bestämmelser och beslut inom strandskyddsområden 

efterlevs. 
 
En ansökningar om dispens från strandskyddsbestämmelser har handlagts och 
en anmälan om samråd. 
 
Tillsyn av strandskyddet har skett längs med Höje å mellan Lund och 
Kyrkheddinge. Ett fall av överträdelse har noterats.  

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

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

 
En anmälan om driftstörning har inkommit från Bråhögsbadet. Tillsyn av cirka 
12 förskolor har gjorts under hösten.  
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Det har inkommit följande klagomål 
Totalt 2 klagomål gällande t.ex. skällande hundar, fåglar.  
Totalt 1 ärende om trafikbuller 
Totalt har 15 klagomål inkommit som berör hälsoaspekter främst gällande 
vedeldning, buller, dålig ventilation, och andra inomhusmiljöproblem. 
Totalt har 2 klagomål inkommit som berör miljöaspekter gällande oljeutsläpp 
och nedskräpning 

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

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

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

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

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

- Fortlöpande kontroll av verksamheterna (100 st av totalt 145 st). 
- Hantering av klagomål och matförgiftningar. 
- Delta i projektet Focus on Food.  
- Delta i Miljösamverkan Skånes projekt om mobila verksamheter. 
- Delta i projekt inom 4-yes samverkan, kosttillskott och allergi. 
- Fortlöpande publicering av resultat från kontroller på webbsidan. 

 
Verksamheterna kontrolleras fortlöpande och 53 av 100 planerade 
inspektioner/revisioner har utförts. Miljöenheten har påbörjat revision av de 
större och mest känsliga verksamheterna och av dessa har åtta anläggningar 
kontrollerats. Revisionerna syftar till att granska verksamheternas rutiner mer 
ingående än vad som sker vid en inspektion. 
 
Miljöenheten har registrerat 14 nya livsmedelsföretag i kommunen. 
 
Det har inkommit fem klagomål på livsmedelsverksamheterna. Klagomålen 
gällde bl.a. felaktig märkning, misstänkt matförgiftning, olovlig 
livsmedelsverksamhet, felaktig hantering samt utformning av livsmedelslokal.  
 
Med anledning av de misstankar om köttfusk som framkommit under våren då 
hästkött sålts som nötkött, har provtagning utförts hos ett livsmedelsföretag i 
kommunen. Dna analyserna visade att produkter märkta med nötkött också 
innehöll nötkött.  
 
Projektet Focus on Food avslutades under hösten. Slutkkonferensen ägde rum 
under hösten i Ystad. Arbetet med det delprojekt som Staffanstorp tillsammans 
med Helsingborgs miljöförvaltning ansvarade för har sluförts. Diskussioner om  
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ett eventuellt gemensamt system för bl.a. publicering av resultat från 
inspektionerna/lyfta fram företag med god livsmedelshygien har visat sig 
innehålla skillnader i ländernas synsätt. Vi har dock kommit fram till att det 
finns goda förutsättningarför de som vill att publicera resultaten via den 
gemensamma webbplatsen, www.focus-on-food-eu. 
 
Miljöenhetens inspektionsrapporter läggs ut kontinuerligt på kommunens 
webbplats efter genomförda inspektioner. 
 

Statistik ärende 
År 2010 2011  2012  2013  
Antal 540 767 729 516 

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

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

 
Miljöenheten har yttrat sig i 15 ärenden gällande förhandsbesked om bygglov, 
bygglov samt planer. Deltagande i samråds- och planeringsmöte pågår 
kontinuerligt. 
 
Samarbetsorganet Malmö Airport har möten två gånger per år. 
 
Projektet Effektiv Miljötillsyn finansieras av Europeiska socialfonden och pågick 
fram till halvårsskiftet 2013. Projektet har erbjudit framförallt utbildnings- och 
samverkansinsatser inom områdena kommunikation/bemötande, ledarskap och 
tillsynsmetodik. Miljöenheten har deltagit i de olika utbildningsinsatserna. 
Under våren avslutades projektet med en halvdags Framtidskonferens – 
kommunikation i tillsynen, där hela Miljöenheten deltog. 
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Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2012 om kontroll- 
och tillsynsplan för miljöenheten gällande 2013.  
 
Miljöenheten bedömer att vi hittills under 2013 i stort har lagt upp arbetet 
enlighet med aktuell kontroll- och tillsynsplan, med vissa avvikelser främst inom 
livsmedelstillsynen men även inom hälsoskyddsområdet. 
 
Livsmedelsinspektören har under årets två förts månader varit tillförordnad 
miljöchef vilket reducerat tiden för livsmedelskontroll. Mer tid än beräknat har 
lagts på händelsestyrd tillsyn, förfrågning från verksamheter och RASFF 
meddelanden (rapid alert systems of food and feed). Mer tid än planerat har 
också lagts på Östersjöprojektet (Focus on Food) vilket haft en påverkan. 
Projektet upphörde vid utgången av år 2013. 
 
Ny miljöchef tillträdde 1 mars och resurser har tagits i anspråk för introduktion. 
Den planerade hälsoskyddstillsynen har inte hunnits med i den omfattning som 
framgår av tillsyns-och kontrollplanen, däremot har EPT ärenden handlagts 
löpande. 
 
Carina Dilton (S) lämnar särskilt yttrande från socialdemokraterna i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, bilaga § 14. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
______________ 
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Redovisning av projekt, redlighetsprojekt i Staffanstorp, hösten 
2013 (dnr M2014-0046) 
 
Under hösten 2013 har miljöenheten i projektform genomfört en undersökning 
avseende redligheten på pizzerior och restauranger. Resultaten presenteras i 
form av en rapport som redovisas för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Projektet har fokuserat på vilka produkter som serveras och hur dessa anges på 
menyn. Spårbarheten har också kontrollerats vilket innebär att verksamheten ska 
kunna uppge var produkten kommer ifrån. Totalt har 10 restauranger och 
pizzerior besökts, 13 olika varugrupper har ingått och 46 produkter har 
kontrollerats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att av de undersökta produkterna, ox- och 
fläskfilé, gorgonzola, Peking anka och lax fanns det inget att anmärka på. Dessa 
produkter motsvarade det som angavs på menyn. Sämre var det när det kommer 
till parmesanost, krabba, parmaskinka, bergtunga och rödspätta. Här var det 
ingen av produkterna som överensstämde med vad som angivits på menyn. 
Fetaosten var endast ”äkta” på två av sju verksamheter. Mozzarellaost återfanns 
på två av tre undersökta verksamheter.   
 
De kontrollerade verksamheterna i Staffanstorp har var och en fått en skrivelse 
från miljöenheten med information om redlighet och ursprungsskydd för 
produkter. Uppföljande kontroller kommer att ske stickprovsmässigt framöver. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten – Redlighet i Staffanstorp hösten 2013. 
________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 16                  2014-02-26 

 

Bokslut 2013 (dnr B0097/2012 ) 
 
Föreligger bokslut/årsredovisning, med kommentarer, för år 2013 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med godkännande överlämna bokslutet till ekonomikontoret, bilaga § 16. 
________________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 17                  2014-02-26 

 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift). 
 
Ordförande delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter under 2013: 
1230 2013:0008 Staffanstorps kommuns föreskrifter om högsta tillåten hastighet 
inom nordöstra Hjärup; 
1230 2013:0010 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande 
av Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på 
Bussterminalen i Staffanstorp 
1230 2013:0016 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område kring Ämnesvägen i Hjärup 
1230 2013:0017 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område kring Prästkragevägen i Hjärup 
1230 2013:0018 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
gångfartsområde i Ingvarshem i Staffanstorp 
1230 2013:0019 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med motordrivet fordon på Åttevägen i Hjärup 
1230 2013:0020 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled på 
Kronoslättvägen i Staffanstorp 
1230 2013:0021 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats (Västanvägen - Kronoslättvägen) i Staffanstorp 
1230 2013:0022 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
gångfartsområde i Jakriborg i Staffanstorp 
1230 2013:0023 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område vid Trekanten i Staffanstorp 
1230 2013:0027 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område kring Botildas väg i Hjärup 
1230 2013:0028 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på Stallvägen i Hjärup 
1230 2013:0029 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på Fredriks väg i Hjärup 
1230 2013:0030 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område kring Hjärupsvägen i Hjärup 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 17 forts.        2014-02-26 

 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
1230 2013:0031 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område Näktergalen i Hjärup 
1230 2013:0032 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område kring Klockaregårdsvägen i Hjärup 
1230 2013:0033 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område runt Jakriborg i Hjärup 
1230 2013:0034 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
inom område kring Tågvägen i Hjärup 
1230 2013:0042 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Väståkravägen i Hjärup 
 
Trafik- och gatuingenjören delegationsbeslut tillfälliga Lokala 
trafikföreskrifter under 2013 

1230 2013:0001 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Gullåkravägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0002 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter med särskilda 
trafikregler om hastighetsbegränsning på Gullåkravägen i Staffanstorp 
1230 2013:0003 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om tillfälligt 
förbud mot trafik med fordon på Storgatan och Valhallavägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0004 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om att trafik 
tillfälligt får föras i båda riktningarna på Norregatan i Staffanstorp; 
1230 2013:0005 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Malmövägen och Storgatan i Staffanstorp; 
1230 2013:0006 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Gullåkravägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0007 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Gullåkravägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0009 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
stanna och parkera på Lagvägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0011 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med motorfordon på Valhallavägen och Bragevägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0012 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
stanna och parkera på Fredriks väg i Hjärup; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 17 forts.        2014-02-26 

 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
1230 2013:0013 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Kronoslättsvägen samt förbud mot fordon på 
Västanvägen i Staffanstorp 
1230 2013:0014 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Kronoslättsvägen samt förbud mot fordon på 
Västanvägen i Staffanstorp 
1230 2013:0015 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Banvallsvägen i Hjärup; 
1230 2013:0024 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Malmövägen i Staffanstorp 
1230 2013:0025 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Industrivägen i Staffanstorp 
1230 2013:0026 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Väståkravägen i Hjärup 
1230 2013:0035 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
förbjuden vänstersväng i korsningen Malmövägen-Tingsvägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0036 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Väståkravägen i Hjärup 
1230 2013:0037 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Kronoslättsvägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0039 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Kronoslättsvägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0040 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Kronoslättsvägen i Staffanstorp; 
1230 2013:0043 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Kronoslättsvägen i Staffanstorp; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 18                  2014-02-26 

 

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 § 18 
(7 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
LÅ=Lena Åkesson, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, JH=Jennie 
Hügert, KALI= Katia Lilia, CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 19                  2014-02-26 

 

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 § 19 (7 sidor). 
 
Förkortningar handläggare:  
TL= Thomas Lexén, LL= Lena Larsson, INBE= Ingela Berg Folkesson, JOBE=Jonas 
Bergenudd, BE=Boris Ekstrand, AJ=Alexander Jönsson  
 
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELA= delegationsbeslut stadsarkitekt 
DELH= delegationsbeslut bygglovhandläggare 
DELAING= delegationsbeslut bygglovingenjör 
DELARK= delegationsbeslut bygglovarkitekt 
DELMI= delegationsbeslut byggnadsinspektör 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 20                  2014-02-26 

 

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.    

 Separat startbesked    
1. (personuppgift)  (personuppgift) 

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

 Slutbevis   
1. (personuppgift)   

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 21                  2014-02-26 
 

Delegationsbeslut stadsbyggnadschefen 
 
Anmäles att stadsbyggnadschefen, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Nedskrivning av fordringar inom miljöverksamheten och plan- och bygg-
verksamheten. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(56) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 22                  2014-02-26 

 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna:   
 
a) Länsstyrelsens beslut över överklagan av beslut om avgift för extra offentlig 

kontroll, dnr M2013-0249, länsstyrelsen avslår överklagandet. 
b) Länsstyrelsens beslut över överklagat beslut om bygglov för garage på 

fastigheten (personuppgift), länsstyrelsens avslår överklagandet. 
c) Slutligt beslut från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen avseende 

bygglov på fastigheten (personuppgift), överklagandet avvisas. 
d) Dom från Växjö Tingsrätt över beslut om bygglov för vindkraftverk på 

fastigheten (personuppgift) fråga om återförvisning, (personuppgift) Mark- 
och miljödomstolen avslår överklagandet. 

e) Länsstyrelsens beslut över överklagat beslut om bygglov för utökning av 
balkong på fastigheten (perssonuppgift) länsstyrelsen avslår överklagandet. 

f) Remiss från länsstyrelsen angående ansökan om lokala trafikföreskrifter, 
hastighet på väg 11 vid Kyrkheddinge. 

 _______________ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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