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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2014-04-16 
 
 
Innehållsförteckning Sida 

 
§ 23 Godkännande av dagordning 3 
§ 24 Information om kommande ändringar i Plan- och bygglagen 4 
§ 25 Förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen 5-6 
§ 26 Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:177 och 1:6, 

Anneroskolan 
7-8 

§ 27 Detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 9-12 
§ 28 Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen 13-15 
§ 29 Yttrande över planprogram för Sockerstan, del av Brågarp 6:1 m.fl. 16-24 
§ 30 Vikhem II, ansökan om förhandsbesked 25-27 
§ 31 Alberta 1:6, ansökan om förhandsbesked 28-29 
§ 32 Stanstorp 6:6, ansökan om förhandsbesked  30-31 
§ 33 Taxa enligt miljöbalken 32 
§ 34 Ekonomisk uppföljning 33 
§ 35 Delegationsbeslut trafikärenden 34 
§ 36 Delegationsbeslut miljöärenden 35 
§ 37 Delegationsbeslut byggärenden 36-37 
§ 38 Delegationsbeslut lantmäteriärenden  38 
§ 39 Delegationsbeslut ordföranden 39 
§ 40 Meddelanden 40 
§ 41 Övrigt 41 

_______________  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 23          2014-04-16 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ärende 10, Nevishög 15:116 ansökan om 
förhandsbesked, och ärende 11, Nevishög 15:117 ansökan om förhandsbesked, 
utgår. Carina Dilton (S) anmäler fråga under övrigt.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen. 
________________  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 24          2014-04-16 
 
 
Information om kommande ändringar i Plan- och bygglagen 
 
Bygglovarkitekten Jonas Bergenudd informerar om kommande ändringar i Plan- 
och bygglagen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 
________________  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 25                  2014-04-16 
 

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 Äppelhagen, 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. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 25 forts.        2014-04-16 
 

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. 
 
Efter det andra samrådet bytte fastigheten Hjärup 21:38 ägare och planförslaget 
arbetades om, bland annat med avseende på hanteringen av befintligt dike. 
Förändringen innebar att ett nytt, tredje samråd bedömdes lämpligt att 
genomföra. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-12-11 att 
godkänna samrådsredogörelsen samt att låta sända ut förslaget till detaljplan på 
nytt samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Samråd pågick 2013-12-30 -- 2014-02-03. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att godkänna samrådsredogörelsen efter samråd 3, 
 

att låta granska föreliggande förslag till detaljplan enligt bestämmelserna i 5 kap 

18-24 § plan- och bygglagen (2010:900). 

_______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 26                  2014-04-16 
 

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 
kommunens satsning Framtidens skola. Marken ägs av Staffanstorps 
Kommunfastigheter 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 beslutade 2013-12-11 att låta sända ut 
föreliggande förslag till detaljplan på samråd i enlighet med 5 kap plan‐ och 
bygglagen. Samråd pågick 2013-12-30 –2014-02-03. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 26 forts.        2014-04-16 
 

Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:177 och del av 1:6 - 
Anneroskolan (dnr P0005/2012) 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att plankarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse justeras med avseende 
på byggrättens storlek; denna bestäms till maximalt 4 000 m2, 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
 

att låta granska föreliggande förslag till detaljplan enligt bestämmelserna i 5 kap 

18-24 § plan- och bygglagen (2010:900). 

_______________  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 27                  2014-04-16 
 

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 –  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 27 forts.        2014-04-16 
 

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 beslutade 2013-12-11 att godkänna 

samrådsredogörelsen samt 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). Granskning pågick 2013-12-30 -- 2014-02-03. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 27 forts.        2014-04-16 
 

Detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 (dnr 
P0011/2011) 

 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta  
 

att godkänna granskningsutlåtandet, 

 

att anta förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde i Vallby,  

Vallby 10:9, enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900), 

 

att anta följande förslag till gatunamn inom området: Odlarevägen och 

Skördevägen. 

 
________________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar att kommunen ska vara huvudman för områdets VA-
anläggningar och att dessa ej ska utgöra enskild gemensamhetsanläggning samt 
att odling ej ska ske på strandskyddad mark. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget och Carina Dilton (S) yrkanden, som 
behandlas tillsammans, 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 omrösningen 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). 
 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

att godkänna granskningsutlåtandet, 

 

att anta förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde i Vallby,  

Vallby 10:9, enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 27 forts.        2014-04-16 

 

Detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 (dnr 
P0011/2011) 

 

 

att anta följande förslag till gatunamn inom området: Odlarevägen och 

Skördevägen. 

 

_______________ 

 

Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 27. 
 
_______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 28                  2014-04-16 
 

Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen (dnr 
P0007/2010) 

 
Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg 
och Bergströms väg, öster om Hjärup, möjliggöra uppförandet av 150-200 nya 
bostäder. En blandning av bostadsformer; friliggande villor, radhus och kedjehus 
föreslås. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra förskoleverksamhet i 
områdets norra delar, lättillgängligt från kollektivtrafik och det övergripande 
vägnätet. 
 
Utöver bostäder och förskoleverksamhet omfattar planen gator för trafik-
försörjning av området, parkytor för rekreation och dagvattenfördröjning samt 
ytor för bullerskyddsåtgärder. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Planområde 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-04 § 71 att då under förutsättning av att 
överenskommelse om finansiering av härför uppkommande kostnader kan 
träffas med exploatören eller annan, uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att utarbeta förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14, 2:56 m fl  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 28 forts.        2014-04-16 
 

Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen (dnr 
P0007/2010) 

 
fastigheter (Pihlängen-området) i enlighet med i ärendet redovisade förutsätt-
ningar, då inklusive de som redovisas i av kommunfullmäktige den 30 november 
2009 antagen översiktsplan/Framtidens kommun – perspektiv 2038. 
Det beslutades även att någon miljöbedömning  ej erfordras vid detaljplane-
läggning enligt första att-satsen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-06  § 94 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med miljöbedömning samt i enlighet med 
Framtidens kommun- perspektiv 2038 upprätta detaljplan för det i översikts-
planen utpekade utbyggnadsområdet Pihlängen, samt för det i söder närmast 
angränsande området. Området uppskattades kunna innehålla ca 100 bostäder 
samt mindre park- och naturområden.   

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 § 60 att låta sända ut 
förslag till rubricerad detaljplan på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap. § 20-22 
plan- och bygglagen. Samråd pågick 2012-07-09 – 2012-09-03. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 § 25 att godkänna 
samrådsredogörelsen samt att låta ställa ut föreliggande planförslag enligt 5 kap 
23-27 § plan- och bygg-lagen (1987:10). Utställning pågick 2013-05-06 – 2013-06-
06. 
                    

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna utlåtande efter utställning, 
 
att anta föreliggande förslag till detaljplan enligt 5 kap § 29‐31 plan‐ och 
bygglagen (1987:10), 
 
att anta följande förslag till gatunamn inom området: Pihlängsvägen, 
Cikoriavägen, Gråbovägen, Malörtsvägen och Timotejvägen. 
 
______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 28 forts.        2014-04-16 
 

Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen (dnr 
P0007/2010) 

 
Carina Dilton (S) yrkar 1. att kommunen ska vara huvudman för samtliga 
tekniska anläggningar såsom gator, belysning, parker och VA-anläggning. 
Yrkandet biträds av Björn Magnusson (FP). 
2. att kommunen ska vara huvudman för gång- och cykelväg. 
 
Ajournering begärs och verkställs. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) och Björn Magnussons 
(FP) yrkanden och sitt 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 omrösningen avges 5 ja-röster från 
Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), Max Jörgensen (M), Jurgis Porutis (M) och 
Bertil Persson (M) 
samt 4 nej-röster från Carina Dilton (S), Björn Magnusson (FP), Stefan Knutsson 
(S) och Rolf Lind (MP). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att godkänna utlåtande efter utställning, 
 
att anta föreliggande förslag till detaljplan enligt 5 kap § 29‐31 plan‐ och 
bygglagen (1987:10), 
 
att anta följande förslag till gatunamn inom området: Pihlängsvägen, 
Cikoriavägen, Gråbovägen, Malörtsvägen och Timotejvägen. 
 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) och Björn Magnusson (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet, 
bilagor § 28. Rolf Lind (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 
_______________ 
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Inledning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått Planprogram för Sockerstan, del 
av Brågarp 6:1 m fl för yttrande.  I planprogrammet för Sockerstan som 
kommunstyrelsen 2013-11-11 beslutade att skicka ut på samråd t om 2014-01-13 
utreds förutsättningarna för att omvandla Sockerstan till en funktionsblandad 
stadsdel med god kollektivtrafikförsörjning. Planprogrammet är uppbyggt kring 
två olika alternativ för kollektivtrafikförsörjningen av Sockerstan och 
Staffanstorp – järnväg respektive buss/spårväg. Planprogrammet är en 
vidareutveckling av de idéer för området som presenterades i ”Inriktning för 
Sockerstan”, och kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner för 
området. 

Övergripande 

I visionen för Sockerstan anges att sockerbruksområdet ska utvecklas till 
levande, inspirerande och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och egen 
identitet. Planprogrammets visar på ett tydligt och pedagogiskt vis hur detta kan 
komma att te sig för de två kollektivtrafiklösningarna. Båda alternativen 
redovisar en bra och robust kvartersstruktur med ett gatunät som kan ge goda 
förutsättningar att bygga en varierad och attraktiv stadsdel. Förslagen visar på 
en skala som medger en bra ”promenad-barhet”. Den omsorg som har lagts på 
att skapa ett finmaskigt nät av olika kopplingar, torg och platser gör att den 
framtida Sockerstan bör kunna utvecklas till en precis så inspirerande och 
attraktiv stadsmiljö som anges i visionen - en blivande livsoas som bygger på det 
arv och den hembygdkänsla som skapas av de kulturhistoriska spår som 
sockerbrukets glansdagar lämnat efter sig. En livsoas med mycket fina 
möjligheter för människor att kunna leva ett gott och inspirerande stadsliv i den 
lilla skalan, med hög tidskvalitet och närhet till regionens storstäder som 
möjliggörs av en attraktiv kollektivtrafik. 

Riksintresse för järnväg och förutsättningar för utbyggnad 

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en järnvägsutredning för 
Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla. Utredningsarbete beräknas vara 
klart hösten 2014. Syftet med utredningen är att ett alternativ för järnvägs- 
sträckning och riksintresse för järnväg ska kunna läggas fast.  
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Riksintressefrågan och frågan om investeringsbeslut på nationell nivå avseende 
Simrishamnsbanan skapar som framgår av planprogrammet stora osäkerheter i 
planeringsförutsättningarna för Sockerstan. Planprogrammet presenterar därför 
två divergerande alternativ till utveckling av området.  Vilket alternativ som är 
möjligt att förverkliga och i vilken utsträckning är beroende på beslut av andra 
aktörer än Staffanstorps kommun. Inte heller har kommunen möjlighet att 
påverka tidpunkten för beslut.  
 
Denna osäkerhet gör att det, med stöd av programmet i sin nuvarande form, inte 
går att påbörja detaljplanering av området eftersom det inte med säkerhet går att 
säga hur marken som är influerad av spårområdet kan komma att kunna 
användas.  
 
Ett annat skäl att avvakta med fortsatt planering av Sockerstan är konjunktur-
läget och att Staffanstorp har andra utbyggnads- och förtätningsområden 
(Vikhem, Stanstad S, Bråhögsskolan) som mer än väl räcker för att möta 
marknadens efterfrågan för ett flertal år framöver. I dessa områden där 
osäkerheterna är färre, och betydligt mindre, kan det också snabbare skapas nya 
bostäder vilket snabbare öppnar upp för ytterligare inflyttning till kommunen. 

Kollektivtrafik 

Framtidsbilden för kollektivtrafikförsörjningen av Staffanstorp måste bestå av 
många olika scenariers, precis som planprogrammet speglar. För att kunna 
fortsätta planläggningen av Sockerstan behöver en samlad bild tas fram för hur 
kollektivtrafiken ska fungera för hela tätorten; t ex kopplingen till Lund med 
buss eller spårvagn, bytespunkter och eventuell matning till både ett centralt och 
ett externt stationsläge för järnvägen. Eftersom Sockerstan planeras med en hög 
exploateringsgrad som förutsätter bra kollektivtrafik bör arbetet med den 
fortsätta planläggningen av Sockerstan omfatta en utredning av den framtida 
kollektivtrafikförsörjningen av hela tätorten.  
 
Planprogrammet redogör för två olika scenariers vad gäller framtida 
kollektivtrafik för Staffanstorp, järnvägsalternativet och buss-/spårvägs-
alternativet. Järnvägsalternativet innebär att i stort sett all kollektivtrafik till 
Malmö passerar stationen vid Sockerstan. I buss-/spårvägsalternativet går 
kollektivtrafiken till Malmö via ett externt stationsläge, eftersom Skånetrafiken 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(41) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

       

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 29 forts.        2014-04-16  
 

 
Yttrande över planprogram för Sockerstan, del av Brågarp 6:1 
m.fl. (dnr P0007/2013) 
 
troligtvis inte kommer att köra parallell busstrafik. Även om buss-/spårvagns-
alternativet innebär att mer mark blir exploaterbar innebär det också att 
områdets attraktivitet blir mindre och därmed förutsättningarna för en hög och 
tät exploatering. Detta resonemang behöver vara en del av det fortsatta 
planarbetet.  
 
En aspekt på externt stationsläge som föreslås i Spår/buss-alternativet är att detta 
läge med största sannolikhet kommer att generera färre resande än ett centralt 
läge. Denna aspekt måste lyftas fram. Finns det inget resandeunderlag finns det 
inte heller något underlag för vare sig station eller järnväg.  
 
Ett externt stationsläge kan för övrigt svårligen ses kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling och riskerar att försvåra en långsiktigt gynnsam utveckling 
av hela tätorten Staffanstorp. En för Staffanstorp bättre förutsättning vad gäller 
buss-/spårvägsalternativet skulle kunna vara en Simrishamnsbana i externt läge 
utan station, eller ingen Simrishamnsbana alls. På så sätt skulle all kollektivtrafik 
– oavsett om den är spårbunden eller vägburen, kunna mötas vid samma punkt 
vid Sockerstan. Detta scenario skapar förutsättningar för att kunna generera det 
flöde av människor som är en förutsättning för att kunna skapa den attraktivitet 
och de urbana kvaliteter som eftersträvas i Sockerstan. 

Trafiklösningar 

Koppling mellan Sockerstan och Staffanstorps centrum, järnvägsalternativet: 
Det är viktigt att Sockerstan får bra kopplingar till Staffanstorps centrum 
framförallt för fotgängare och cyklister ur många olika perspektiv, bl a 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Saknas ordnade passager med bra tillgänglighet 
kommer människor troligen att passera järnvägen på ett mindre säkert sätt. 
Gång- och cykelkopplingarna som redovisas i planprogrammet vid 
Valhallavägen och Hermodsvägen behöver studeras vidare. Tyréns trafik-
tekniska studie av korsningspunkterna med järnvägen bör kompletteras med 
dessa korsningspunkter för gång- och cykeltrafiken både i plan och som 
planskilda. Korsningarna bör i första hand vara planskilda med järnvägen med 
tanke på trafiksäkerheten för framförallt barn och unga. Utformningen av 
Valhallavägen och Hermodsvägen är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet, så 
att dessa gator blir attraktiva och säkra kopplingar till Staffanstorps centrum. 
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Koppling mellan Sockerstan och Staffanstorps centrum, buss-/spårvägs-
alternativet: 
I detta alternativ förslås bil och gång- och cykelkopplingar till Valhallavägen, 
Hermodsvägen och Storgatans förlängning. Utformningen av Valhallavägen och 
Hermodsvägen är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet, så att dessa gator blir 
attraktiva och säkra kopplingar för alla trafikslag till Staffanstorps centrum. 
 
Trafiken inom och från området, fotgängare och cyklister: 
Enligt inriktningsbeslutet ska fotgängare och cyklister prioriteras. Hur denna 
prioritering ska genomföras är en viktig del i det fortsatta planläggningsarbetet 
och är en särskild utmaning med tanke på den föreslagna kvartersstaden. Om 
gång- och cykeltrafiken ska röra sig i blandtrafik bör gatorna vara 30-säkrade 
alternativt bör separata gång- och cykelvägar anläggas parallellt med gatorna. 
 
Trafiken inom och från området, motorfordon: 
Genomsilningstrafik föreslås för gatunätet. Kopplingar planeras till Vädurens 
och Vattumannens väg, Brågarpsvägen, Storgatan och Dalbyvägen. Nedan 
redovisas de förväntade trafikflödena och av kartan framgår att merparten av 
trafiken troligen kommer att gå via Dalbyvägen.  
Kopplingen mot centrum via en förlängning av Storgatan tar Balderskolans 
nuvarande skolgård i anspråk, vilket innebär att om skolan ska finnas kvar i 
detta läge så behöver gatu- och trafikmiljön gestaltas med mycket stor omsorg 
och omtanke om skolbarnens säkerhet och behov. Stora 
ombyggnader/omlokaliseringar av skolbyggnad och skolgård kommer sannolikt 
att behöva genomföras. 
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PM TRAFIKTEKNISK STUDIE -av kopplingar mellan Sockerstan och Staffanstorps 
centrum, Tyréns feb 2013 
 
Den förslagna genomsilningstrafiken via Vädurens och Vattumannens väg antas 
bli liten. Dessa gator har i dag ingen genomfartstrafik, varför även ett litet 
trafikflöde kommer att förändra trafiksituationen på dessa gator. Husen ligger 
nära gatan och det finns många dirketutfarter. I det fortsatta arbetet bör 
konsekvenserna för framförallt trafiksäkerhet och trygghet studeras närmare. 
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Vädurens väg 
 
Parkering: 
Den föreslagna strukturen i planprogrammet förutsätter parkeringsgarage under 
mark. Hur strukturen påverkas om exploateringsförutsättningarna inte medger 
parkeringsgarage under mark bör studeras. Blir det ett stationsläge vid 
Sockerstan kommer troligen bilinnehavet att bli lägre än vid ett externt 
stationsläge eller om kollektivtrafiken kommer att utföras med buss. Parkering 
vid förskola och skola kommer troligtvis att ske i markplan och redovisning av 
dessa ytbehov saknas i förslaget. Det är även viktigt att det finns ytor för 
markparkering av både cyklar och bilar vid stationsläget.  

Byggnadskultur/kulturmiljö 

Befintliga byggnader inom området kategoriseras utifrån begreppen ”föreslås 
bevaras, under förutsättning att byggnadernas skick medger detta” och 
”viktiga/intressanta att bevara, men kan tåla att delvis eller helt rivas medan 
form och volym återskapas”. Det är lovvärt att programmet redovisar byggnader 
som anses särskilt viktiga att bevara. Bevarandeambitionen är dock inte helt 
tydlig och eftersom programmet inte redovisar någon bedömning av varken 
skick eller kulturhistoriskt värde så är det svårt att veta vilka byggnader som 
faktiskt kommer att kunna bevaras.  
 
Osäkerheten som följer av att inte närmare precisera bevarandeambitionerna 
riskerar att försvåra kommande detaljplaneläggning och möjligheterna att locka 
exploatörer till området. Det vore bra om planprogrammet inför godkännandet  
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kunde kompletteras med bedömningsunderlag och ett tydligare ställnings-
tagande. 

Markföroreningar 

Miljöteknisk markundersökning har utförts inom området och markföroreningar 
har konstaterats. Vid framtida exploatering till bostadsområden kommer 
efterbehandlingsåtgärder att behöva genomföras. En urschaktning av förorenade 
massor torde då vara det alternativ som är mest aktuell. Ytterligare utredningar 
och en strategi för saneringen avseende avgränsning av föroreningssituationen, 
eventuellt framtagande av platsspecifika riktvärden och uppskattning av 
volymen förorenade massor tillika kostnaden för efterbehandlingen bör tas fram 
innan detaljplanering påbörjas för första etappen för att kunna ringa in 
eventuella ekonomiska konsekvenser för projektet som helhet, och för att göra 
eventuella justeringar av kvartersstruktur mm som kan föranledas av s k smart 
sanering – dvs man kan spara pengar genom att strategiskt välja till vilka nivåer 
man behöver sanera till beroende på hur känslig markanvändning som man 
planerar för. 
 
En strategi för saneringens genomförande bör också hantera frågor som vilka 
saneringsmål som ska gälla för olika delar av området, när dessa är tillgängliga 
för sanering, bedömning av kostnadseffektivitet (sanering av delområden i 
etapper eller allt på en gång). 

Slutsats 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att detaljplanering av 
området kan påbörjas först efter att kommunen tagit ställning i frågan om 
kollektivtrafiklösning, vilket sannolikt förutsätter att järnvägsutredningen 
färdigställts och frågorna om spåralternativ och riksintresse kunnat avgöras.  
 
Vidare bör man inför kommande detaljplaneläggning komplettera besluts-
underlaget med ett tydligare ställningstagande avseende bevarandeambitionerna 
för den befintliga, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom området, samt 
en strategi för saneringens genomförande. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

 

att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till kommunstyrelsen. 

 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar 1. att Bråhögsskolan ska utgå från de utbyggnads- och 
förtätningsområden som nämns under rubriken ”Riksintresse för järnväg och 
förutsättningar för utbyggnad” sista stycket. 
2. att minst 20 procent av byggnaderna ska vara hyresrätter i området. 
 
Ordföranden justerar yttrandet under rubriken ”Riksintresse för järnväg och 
förutsättningar för utbyggnad” sista stycket till att inte omfatta Bråhögsskolan.  
 
Carina Dilton (S) vidhåller sitt yrkande att minst 20 procent av byggnaderna ska 
vara hyresrätter i området. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag med justering beträffande 
Bråhögsskolan.  
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) 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 5 ja-röster från 
Eric Hamilton (M), Sune Cederpil (M), Max Jörgensen (M), Jurgis Porutis (M) och 
Bertil Persson (M) 
samt 4 nej-röster från Carina Dilton (S), Björn Magnusson (FP), Stefan Knutsson 
(S) och Rolf Lind (MP). 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lämna ovanstående synpunkter, med justering av sista stycket under rubriken 

”Riksintresse för järnväg och förutsättningar för utbyggnad” till att inte omfatta 

Bråhögsskolan, som yttrande till kommunstyrelsen. 

 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 29. 
 
________________ 
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Vikhem II, ansökan om förhandsbesked (dnr B0493/2013) 

Ärende 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad 46 bostäder istället för de 29 som 
är tänkta i detaljplanen. 

Befintliga förhållanden 

Vikhemsområdet etapp II avses i det aktuella området bebyggas med kedje- eller 
radhus. 

Planläge 

Fastigheten är planlagd genom detaljplan som medger bostadsbebyggelse. Det 
finns en bestämmelse om högsta antal fastigheter inom varje kvarter. Om dessa 
adderas i de aktuella kvarteren är det planerat för maximalt 29 fastigheter.  

Ärendets handläggning 

Byggenheten har tillskrivit tekniska enheten och planenheten. 

 

Tekniska enheten har i yttrande framfört att vid varje bostad ska det finnas två 

parkeringsplatser och man rekommenderar parkeringsplatser med en bredd av 

2,5 meter i de flesta lägen och en bredd av 4,0 meter i norra delen av 

Tegelbruksvägen på grund av vägens bredd. Parkeringsplatserna ska vara 

utformade så att man får god sikt vid in- och utfart samt inte ligga så att de 

skymmer sikten i gathörn och hörn mellan gc-väg och gata. Vidare framför man 

föreskrifterna för avfallshantering. Speciellet pekar man på att bostäderna på 

norra Tegelbruksgatan inte kan ha avfallshämtning vid bostaden då gatan saknar 

vändplats. Slutligen framför man att områdets VA (dag-, dricks- och spillvatten) 

system behöver förändras så att det ökade antalet bostäder kan hanteras. 

 

Planenheten har i yttrande framfört att bestämmelsen om högsta antal 
fastigheter har tillkommit av exploateringsekonomiska skäl och har en koppling 
till ersättningsnivåer etc för utbyggnad av allmän plats. Planenheten bedömer att 
förslaget är förenligt med planen och dess syfte. Att det blir fler bostäder inom 
området innebär ett bättre markutnyttjande och är samhällsekonomiskt 
försvarbart då allmänna ytor och anläggningar ges ett bättre utnyttjande. 
Tätheten och de korta tomtlängderna gör dock att särskild omsorg måste ägnas 
åt gestaltningen åt entréfasader och förgårdsmark så att det kan bli ett område 
som kan uppfattas som en kvalitet i stadsrummet och inte bara bli en 
uppställningsyta för bilar och sopkärl. Vidare framför man att det är viktigt att 
påpeka att bestämmelsen om högsta antal fastigheter för respektive kvarter 
sannolikt omöjliggör en eventuell framtida avstyckning i enlighet med  
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fastighetsbildningslagen. Det är dock lantmäteriet som prövar frågan om 
avstyckning. Slutligen framför man att det är viktigt är också att samtliga 
exploatörer inom området inför försäljningen uppdaterar illustrationsmaterial 
mm så att alla ges en rättvisande bild av det framtida området. 

Bedömning 

Ansökan är planenlig och följer planens intentioner. 
 
Sökanden erinras att parkerings- och avfallshanteringslösning ska redovisas i 
bygglovsansökan och lösningarna ska inte inverka menligt på stadsbilden. 
 
Sökanden erinras om att tekniska enhetens krav i deras remissvar ska beaktas 
samt att det i framtiden kan vara svårt att dela upp de enskilda bostäderna i egna 
fastigheter men att detta handeras efter ansökan till Lantmäteriet. 
 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ett positivt förhandsbesked 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att lämna ett positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med 
nedanstående villkor: 
 
att erinra sökanden att tekniska enhetens yttrande ska beaktas, 
 
att erinra sökanden att parkerings- och avfallshanteringslösning ska redovisas i 
bygglovsansökan, 
 
att erinra sökanden att den tekniska infrastrukturen måste uppdateras för att 
klara ytterligare bostäder gentemot de planerade i detaljplanen, 
 
att erinra sökanden att det i framtiden kan vara svårt att dela upp de enskilda 
bostäderna i egna fastigheter men att detta handeras efter ansökan till 
Lantmäteriet, 
 
att erinra sökanden de av planenheten framförda föreskrifterna ska beaktas, 
 
att erinra sökanden de av tekniska enheten framförda föreskrifterna ska beaktas, 
 
att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, 
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att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. 
 

________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift förhandsbesked: 5328:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Expedieras enligt sändlista 
________________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31                  2014-04-16 

Alberta 1:6, ansökan om förhandsbesked (dnr B0055/2014) 

Ärende 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en maskinhall med måtten 
42x18 meter. Maskinhallen ska användas för förvaring av gamla bilar och andra 
samlarobjekt. 
 
Befintliga förhållanden 

Alberta 1:6 är en lantbruksfastighet på 150 000 m2 belägen vid Lunnarpsvägen 
109. 

Planläge 

Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår i inte sammanhållen bebyggelse. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom område som utpekas som landskap för produktion och 
rekreation. Ny bebyggelse får inte uppföras i strid med riksintresse och ska 
anpassas efter befintlig bebyggelse och bör lokaliseras till befintliga byar och 
husgrupper. 

Ärendets handläggning 

Plan- och byggenheten har tillskrivit tolv berörda grannar. 

 

(Personuppgift) har i yttrande framfört att man inte har några synpunkter. 

 

(Personuppgift) har i yttrande framfört att man inte har några synpunkter. 

 

Ärendets handläggning 

Ansökan är anpassad till platsen och byggnadens utformning är inte ovanlig för 
omgivningens ekonomibyggnader och ligger samlad tillsammans med befintlig 
bebyggelse på fastigheten. Nybyggnaden bedöms inte påverka jordbruks-
produktionen i området på ett negativt sätt. 
 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ett positivt förhandsbesked. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts.        2014-04-16 

Alberta 1:6, ansökan om förhandsbesked (dnr B0055/2014) 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att med stöd av 9 kap 17 § lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan 
avseende förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall, 
 
att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, 
 
att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift förhandsbesked: 5328:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Expedieras enligt sändlista 
________________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 32                 2014-04-16 

 
Stanstorp 6:6, ansökan om förhandsbesked (dnr B0057/2014) 

Ärende 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus där ett av 
husen avses att delvis placeras på mark som inte får bebyggas. 
 
Befintliga förhållanden 

Stanstorp 6:6 är en bebyggd lantbruksfastighet, belägen vid Bökmannavägen 1. 

Planläge 

Fastigheten är planlagd genom detaljplan som medger bostadsbebyggelse. Ett av 
husen kommer delvis att placeras på mark som inte får bebyggas. 

Ärendets handläggning 

Plan- och byggenheten har tillskrivit 14 berörda grannar. 

 

(Personuppgift) har i yttrande framfört att man har en muntlig 

överenskommelse med (Personuppgift) om att befintlig grusväg ska asfalteras. 

Vidare framför man att man anser att det bör krävas att huset närmast deras inte 

får ha fönster på andra våningen som vetter mot deras fastighet då det ger insyn 

i deras trädgård. 

 

Stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande från grannar  

Förbud mot insyn är inget som går att reglera i bygglov utan en fastighetsägare har rätt 

att bygga hus som tillåts av detaljplanen. Insyn mellan grannar är något som måste 

accepteras i tättbebyggt område.  

Ärendets handläggning 

Avvikelsen vid den tilltänkta byggnaden som ska uppföras på mark som inte får 
bebyggas bedöms vara liten och följer detaljplanens intentioner. 
 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ett positivt förhandsbesked. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 32 forts.        2014-04-16 

Stanstorp 6:6, ansökan om förhandsbesked (B0057/2014) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att med stöd av 9 kap 17 § lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan 
avseende förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, 
 
att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, 
 
att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. 
________________ 
 
Det antecknas att Stefan Knutsson (S) anmält jäv och inte deltagit i ärendets 
handläggning och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Renée Stigborg 
(S) har tjänstgjort som ersättare för Stefan Knutsson (S). 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift förhandsbesked: 5328:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Expedieras enligt sändlista 
________________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 33                  2014-04-16 

Taxa enlig miljöbalken (Dnr M2014-0180) 

Ärende 

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskifter om 
avgifter när det gäller en kommunal myndighets kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG-förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde.  
 
Förändringar i lagstiftningen, bl.a. ändring av förordningen (1998:899) av 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och införandet av miljöprövningsförord- 
ningen (2013:251) kräver översyn av taxan enligt miljöbalken. Nuvarande taxa 
enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige 2011-06-13, § 71/11. I förslaget 
till ny taxa föreslås förändringar för att harmonisera taxan med förändrad 
lagstiftning. Detta innebär att: 
- hänvisningar till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i 
berörda delar är ersatta med hänvisningar till miljöprövningsförordningen. 
- koder och verksamhetsbeskrivningar i taxebilaga 2 är i berörda delar 
reviderade. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att hemställa om att kommunfullmäktige antar bilagda taxa enligt miljöbalken, 
bilaga § 33. 
 
Taxan föreslås träda i kraft 2015-01-01. 
________________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 34                 2014-04-16 

Ekonomisk uppföljning (dnr B0190/2013) 

Föreligger ekonomisk uppföljning tom februari månad 2014 som föredrages vid 
nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
 
________________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 35                  2014-04-16 
 

Delegationsbeslut trafikärenden 

 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(Personuppgift). 
 

_______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 36                  2014-04-16 

 

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 § 36 
(4 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. 
_______________  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 37                  2014-04-16 

 

Delegationsbeslut byggärenden 

 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 95/2013 har fattat 
beslut i ärenden enligt nedan mellan 4 februari 2014 och 20 mars 2014. 
 
Förkortningar handläggare:  
TL= Thomas Lexén, JOBE=Jonas Bergenudd, AJ=Alexander Jönsson  
 
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELADM = delegationsbeslut administrativt 
DELANM = delegationsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = delegationsbeslut rivningslov 
DELSB = delegationsbeslut slutbevis (enligt plan- och bygglagen 1987:10) 
DELSL = delegationsbeslut slutbesked 
DELST = delegationsbeslut startbesked 
 

Diarienr. Datum Rubrik Fastighet åtgärd 

(Personuppgift) 2014-02-04 Startbesked (Personuppgift) delanm 

 2014-02-10 anmälan eldstad  delanm 

 2014-02-21 Startbesked  delanm 

 2014-03-11 Startbesked  DELANM 

 2014-03-12 Startbesked  DELANM 

 2014-03-17 Startbesked  DELANM 

 2014-02-05 Bygglov bevlijat  delbl 

 2014-02-12 bygglov  beviljat   delbl 

 2014-02-18 Bygglov beviljas  delbl 

 2014-02-21 bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-03 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-04 bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-05 bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-13 bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-17 bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-18 bygglov beviljat  delbl 

 2014-03-20 bygglov beviljat  delbl 

 2014-02-07 Interimistiskt slutbesked  DELISL 

 2014-03-20 rivningslov beviljas  DELRL 

 2014-02-20 Slutbevis  delsb 
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(Personuppgift) 2014-03-17 Slutbevis (Personuppgift) DELSB 

 2014-02-04 Slutbesked  delsl 

 2014-02-07 Slutbesked  delsl 

 2014-02-10 Slutbesked  delsl 

 2014-02-10 Slutbesked  delsl 

 2014-02-18 Slutbesked  delsl 

 2014-02-20 Slutbesked  delsl 

 2014-02-20 Slutbesked  delsl 

 2014-02-28 Slutbesked  delsl 

 2014-02-28 Slutbesked  delsl 

 2014-02-28 Slutbesked  delsl 

 2014-02-28 Slutbesked  delsl 

 2014-03-13 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-14 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-18 Slutbesked  DELSL 

 2014-02-14 Startbesked  delst 

 2014-02-17 Startbesked  delst 

 2014-02-18 Startbesked  delst 

 2014-02-18 Startbesked  delst 

 2014-02-18 Startbesked   delst 

 2014-03-03 Startbesked  delst 

 2014-03-07 Startbesked  DELST 

 2014-03-13 Startbesked  DELST 

 2014-03-13 Startbesked  DELST 

 2014-03-20 Startbesked  DELST 

 2014-03-20 Startbesked  DELST 

                                       2014-02-07     Rättidsprövning                         deladm 

 
_______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 38                  2014-04-16 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 

 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden. 
 
Samrådsyttranden:  
Anläggningsförrättning och avstyckning berörande 
Stora Uppåkra 12:110 m.fl. 

Dnr B0368/2013 

Fastighetsreglering berörande Kyrkheddinge 1:8 och 
1:11. 

Dnr B0033/2014 

Fastighetsbestämning berörande Vallby 10:9 och 
samfälld mark, samt fastighetsreglering berörande 
Vallby 10:9 och 10:35. 

Dnr B0029/2014 

 
_______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 39                  2014-04-16 
 

Delegationsbeslut ordföranden 

 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter samråd av ändring av detaljplan för 
Brågarp 6:870 m.fl. Meteorvägen 
 
_______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 40                  2014-04-16 

 

Meddelanden 

 
Anmäles och lägges till handlingarna:   
 
a) Remissvar till Trafikverket angående förslag att behålla befintliga hastigheter 

på E22 genom Staffanstorps kommun, ingen erinran. 
b) Sammanträdesprotokoll: 

KF 2014-02-03 § 6 Överlämnande av motion om trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i Grevie (dnr T0003/2014) 
KF 2014-02-03 § 7 Regler om insynsplats (dnr B0053/2014) 
KF 2013-12-02 § 158 Representationsreglemente (dnr B 0488/2013) 
KF 2013-12-02 § 157 Ändring av bygglovstaxan  (dnr B 0191/2011) 

 _______________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 41                  2014-04-16 
 

Övrigt 

 
Carina Dilton (S) ställer fråga beträffande rambudget som ordföranden besvarar. 
 
________________ 


