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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2014-06-04 
 
 
Innehållsförteckning Sida 

 
§ 42 Godkännande av dagordning 3 
§ 43 Detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen 4-6 
§ 44 Förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation 7-8 
§ 45 Förslag till detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår 

genom Hjärup 
 

9-10 
§ 46 Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup 

NO etapp 2, Åretruntbyn 
 

11-13 
§ 47 Detaljplan för Kyrkheddinge 8:37 m.fl. Almlunda förskola 14-15 
§ 48 Detaljplan för Hjärup 8:16 m.fl. Åkerslundshusen, Hjärup 16-17 
§ 49 Program till detaljplaner för Hjärup 22:1, 7:1 m.fl. Hjärup 
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18-19 
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bygglagen 
 

34 
§ 54 (personuppgift), åtgärdsföreläggande avseende överträdelse av 

plan- och bygglagen 
 

35-36 
§ 55 (personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse av 

plan- och bygglagen 
 

37-38 
§ 56 (personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse av 

plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
 

39-41 
§ 57 (personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse av 

plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
 
 

42-46 
§ 58 Förslag till nytt vägnamn; Tyska Krogens väg 47 
§ 59 Ändring av delegationsordning för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, plan- och byggverksamhet 
 

48 
§ 60 Ekonomisk uppföljning 49 
§ 61 Delegationsbeslut trafikärenden 50 
§ 62 Delegationsbeslut miljöärenden 51 
§ 63 Delegationsbeslut byggärenden 52-57 
§ 64 Delegationsbeslut ordföranden 58 

_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 42          2014-06-04 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ärende 13, Gullåkra 6:2 ansökan om bygglov för 
gårdsverk, och ärende 16, Hemmestorp 11:1 åtgärdsföreläggande med vite 
avseende överträdelse av plan- och bygglagen utgår. I övrigt inga ändringar. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
________________  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Hjärupslundsskolan 

Hjärup Tågvägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 43          2014-06-04 

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. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 43 § forts          2014-06-04 
 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (dnr P0021/2008) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-04-16 att godkänna 
samrådsredogörelsen till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-04-16 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. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna utställningsutlåtandet. 
 
att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (med reviderat avsnitt 
angående VA och spillvatten) enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygglagen. 
 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på detaljplanen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget och Carina Diltons (S) yrkande och 
finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes: Den som 
stödjer ordförandens yrkande röstar ja, den som stödjer Carina Diltons (S) 
avslagsyrkande 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 (--). 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 43 § forts          2014-06-04 
 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (dnr P0021/2008) 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna utställningsutlåtandet,  
 
att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen (med reviderat avsnitt 
angående VA och spillvatten) enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygglagen. 
________________ 
 
Carina Dilton (S) och Rolf Lind (--) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilagor 
§ 43. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 44                  2014-06-04 

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 beslöt 2014-04-16 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 8(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 44 forts         2014-06-04 
 

Förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation 
(Dnr P0005/2013) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen till detaljplan för del av Flackarp 2:9, 
Omformarstation enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
att låta stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till detaljplan för del av Flackarp 
2:9, Omformarstation på granskning enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45                  2014-06-04 
 
Förslag till detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår 
genom Hjärup (dnr P0002/2013) 
 
I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en utbyggnad 
av Södra stambanan på sträckan Flackarp – Arlöv, från två till fyra spår. I 
samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv att 
förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en breddning och nedsänk-
ning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av stationen samt ändring av 
korsande förbindelser. 
 
Utbyggnaden blir av stor betydelse för Hjärup. Utvecklingen skapar nya 
möjligheter för förtätningar av bebyggelsen och utbyggnad av handels- och 
servicefunktioner i anslutning till stationsområdet. Utvecklingen av nya gång- 
och cykelstråk och en ökad komfort i resandet ska bidra till en hållbar utveckling 
av samhället. Planeringen ska också bidra till att minimera järnvägens barriär-
effekt med målsättningen att Hjärup ska upplevas som ett sammanhållet 
samhälle. 
 
Det finns sedan tidigare ett antaget (130128) planprogram för 4–spårsutbygg-
naden i Hjärup. Nu behövs ett antal detaljplaner tas fram för att möjliggöra 
järnvägsutbyggnaden.  
 
Följande detaljplaner föreslås att tas fram (se även bild nedan): 
• Detaljplan för Spårområdet 
• Detaljplan för Stationsbron 
• Detaljplan för Banvallsvägen 
• Detaljplan för Vragerupsvägen 
Avgränsningen av aktuella detaljplaner.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45 forts         2014-06-04 
 

Förslag till detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår 
genom Hjärup (dnr P0002/2013) 

Tidigare beslut: 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-28 att godkänna i ärendet föreliggande 
planprogram och programsamrådsredogörelse för stambanans utbyggnad till 
fyra spår genom Hjärup.  

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra 
spår genom Hjärup i enlighet med första att-satsen godkänt planprogram, 
gällande översiktsplan och plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2013-01-28 
och bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen upprätta förslag till 
detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplaner för 
stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup på samråd i enlighet med 5 
kap. plan- och bygglagen. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46                  2014-06-04 
 

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 bostads-
utbyggnad 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 12(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46 forts         2014-06-04 
 

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 åter-
remittera 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 13(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46 forts         2014-06-04 
 

Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 2, Åretruntbyn (dnr P0001/2014) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-02-26 att låta sända ut 
föreliggande förslag till detaljplan på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 
samt 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Samråd pågick 2014-03-10 – 2014-04-07. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att inom skolkvarteret utöka området avsatt för enbart skoländamål till  
15 000 m2. 
 
att dela upp rubricerat förslag till detaljplan i två separata, av varandra 
oavhängiga detaljplaneförslag – ”Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 
12:2 – skola Hjärup NO” (skolkvarteret) respektive ”Förslag till detaljplan för del 
av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. – Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn” (resterande delar 
av planområdet), 
 
att godkänna samrådsredogörelsen med revidering avseende utökningen av 
området avsatt för skoländamål samt uppdelningen av detaljplanen i två 
separata detaljplaner, 
 
att låta sända ut för granskning förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 
12:2 – skola Hjärup NO respektive förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 
12:2 m.fl. – Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 
________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47                   2014-06-04 

Förslag till detaljplan för Kyrkheddinge 8:37 m fl, Almlunda 
förskola (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 15(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts         2014-06-04 

Förslag till detalplan för Kyrkheddinge 8:37 m fl, Almlunda 
förskola (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. Samråd 2 pågick 2013-10-14--2013-11-10. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-02-26 att godkänna 
samrådsredogörelsen efter samråd 2, samt att låta sända ut för granskning 
förslag till detaljplan för Almlunda förskola, Kyrkheddinge 8:37 m fl. Granskning 
pågick 2014-03-10 -- 2014-04-07.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för Kyrkheddinge 8:37 m fl, Almlunda förskola, enligt 
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48                  2014-06-04 
 

Detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen (dnr 
P0003/2012 ) 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i 
kollektivtrafiknära läge – huvudsakligen på den f d växthustomten i sydöstra 
delen av Hjärups tätort. Området utgörs av fastigheten Hjärup 8:16 m fl och 
omfattar ca 2,9 ha. Planförslaget möjliggör uppförande av 47 bostäder i form av 
fribyggartomter och grupphus. Utöver bostäder omfattar planen gator för 
trafikförsörjning av området, parkytor för rekreation samt dagvattenfördröjning. 
 

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

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 hölls måndagen den 21 okt. Inkomna synpunkter 
sammanställdes i en samrådsredogörelse.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts         2014-06-04 
 

Detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen (dnr 
P0003/2012 ) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-02-26 att godkänna 
samrådsredogörelsen, samt att låta sända ut för granskning förslag till detaljplan 
för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen. Granskning pågick 2014-03-10 -- 2014-04-
07.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen, enligt bestämmelserna 
i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
_______________ 
 
Det antecknas att Björn Magnusson (FP) anmält jäv och inte deltagit i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49                   2014-06-04 
 

Program till detaljplan för Hjärup 22:1, 7:1 m.fl. Hjärup 
Västerstad (dnr P0003/2014) 
 
För Hjärup redovisar översiktsplanen – Framtidens kommun, perspektiv 2038, 
en tätare blandad centrummiljö nära stationen och en mer varierad boendemiljö/ 
villamiljö på större avstånd. Totalt redovisar översiktsplanen en utbyggnad av 
Hjärup med cirka 3000 nya bostäder och 1 200 nya arbetstillfällen under perioden 
fram till år 2038. Huvuddelen av bostadsutbyggnaden planeras ske väster om 
järnvägen.  
 
Det goda kommunikationsläget är en viktig attraktivitetsfaktor för Hjärup som 
bostadsort. Järnvägen utgör ryggraden för kollektivtrafiken och ger möjlighet för 
boende i Hjärup att på kort tid nå stora delar av Öresundsregionen. Stationen blir 
på nytt ett viktigt nav i samhället och en viktig utgångspunkt för den nya 
bebyggelsestruktur som kan växa fram inom västra Hjärup. Ett ökat kollektiv-
resande ger även möjlighet till utbyggnad av nya servicefunktioner i stationens 
närhet. Utvecklingen av servicestrukturen ska göra det lätt att ta sig till och från 
jobbet eller skolan, lätt att handla mat och annat som behövs och lätt att kunna 
lämna och hämta barnen. Resan med tåg ska inte bara vara en förflyttning utan 
även skapa mervärde för resenären genom bästa möjliga utnyttjande av restiden. 
 
Hjärup Västerstad, som huvudsakligen omfattar det gamla Skanska Prefab- och 
UVS-området mellan Jakriborg och Lommavägen, väster om stambanan, är ett 
stort område som kommer att byggas ut under relativt många år och med stöd av 
flera olika detaljplaner. Planprogrammet syfte är att skapa gemensamma 
utgångspunkter och lägga fast riktlinjer för den fortsatta planeringen med 
precisering av områdets etappvisa planering och utbyggnad. 
 
Programmet kommer också att bygga vidare på de förutsättningar som fastslogs 
i planprogram för 4-spårsutbyggnaden med efterföljande detaljplaner. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till planprogram för 
Hjärup Västerstad i enlighet med gällande översiktsplan, Framtidens kommun – 
perspektiv 2038, och de förutsättningar som anges i planprogram för 4-spårs-
utbyggnaden. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49 forts         2014-06-04 
 

Program till detaljplan för Hjärup 22:1, 7:1 m.fl. Hjärup 
Västerstad (dnr P0003/2014) 
 
Ordföranden yrkar, med instämmande av Carina Dilton (S), följande tillägg till 
ovanstående beslutsförslag. 
 
att planområdet i dess mest centrala delar närmast järnvägsstationen ges en 
stadsmässig blandning av bostäder och icke-störande verksamheter, såsom 
handel, service, kontor m.m., samt att kvarter och byggnader i dessa delar ges en 
höjd och täthet som motsvarar detta innehåll. Generellt kan en variation mellan 
3-5 våningar vara lämpligt men enstaka inslag av ännu högre byggnader kan 
också vara aktuellt i strategiska lägen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till planprogram för 
Hjärup Västerstad i enlighet med gällande översiktsplan, Framtidens kommun – 
perspektiv 2038, och de förutsättningar som anges i planprogram för 4-spårs-
utbyggnaden. 
 
att planområdet i dess mest centrala delar närmast järnvägsstationen ges en 
stadsmässig blandning av bostäder och icke-störande verksamheter, såsom 
handel, service, kontor m.m., samt att kvarter och byggnader i dessa delar ges en 
höjd och täthet som motsvarar detta innehåll. Generellt kan en variation mellan 
3-5 våningar vara lämpligt men enstaka inslag av ännu högre byggnader kan 
också vara aktuellt i strategiska lägen. 
_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 50                   2014-06-04 
 

 
Vallby 10:21, ansökan om förhandsbesked (dnr B0487/2013) 
 
Ärende 
Ansökan avser ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på tomt om ca 
1150 kvm som avses avstyckas från fastigheten Vallby 10:21. 
  
Befintliga förhållanden 
Fastigheten Vallby 10:21 är belägen mitt i Vallby by, omedelbart söder om väg 
11, och omfattar totalt 10120 kvm. Den är i norra delen bebyggd med ett äldre 
enbostadshus och en mindre industribyggnad för garage/blomsterpackeri. Större 
delen av fastigheten är obebyggd. 
 
Planläge 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men den 
norra delen, som ansökan avser, ligger inom sammanhållen bebyggelse. Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden antog 2014-04-16 detaljplan för den direkt 
angränsande fastigheten Vallby 10:9. Detaljplanen har ännu inte vunnit laga 
kraft.  
 
I det planprogram som föregick detaljplanen ingick fastigheten Vallby 10:21, 
tillsammans med Vallby 10:9 och 10:22, i det då större område som enligt 
programförslaget avsågs bebyggas med totalt 42 småhus tillsammans med mark 
för gemensam odling. Efter programsamrådet minskades området och kom att 
omfatta 24 småhus med gemensam odling.  
 
Inför detaljplanearbetet hade ägarna till de tre berörda fastigheterna planer på att 
utveckla området gemensamt i en s k exploateringssamverkan, men då arbetet 
med detaljplanen startade så valde fastighetsägarna att avbryta samarbetet. 
Planområdet minskades då ytterligare i omfattning och kom slutligen att omfatta 
14 bostäder, samtliga inom fastigheten Vallby 10:9.  
 
Den minskade omfattningen av utbyggnaden fick också till följd att en tidigare 
planerad ny spillvattenledning mellan Vallby och Kyrkheddinge inte längre 
behövdes eftersom utbyggnadens omfattning minskats till en nivå som den 
befintliga ledningen bedömts klara av. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Vallby. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 50 forts         2014-06-04 
 

 
Vallby 10:21, ansökan om förhandsbesked (dnr B0487/2013) 
 
Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit tekniska enheten som meddelat i skrivelse 
att efter utbyggnad enligt detaljplan finns ingen kapacitet i befintligt Va-nät 
varför bygglov avstyrks. 
 
Bedömning 
Plan- och byggenheten gör bedömningen att förutsättningar för förhandsbesked 
enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 § inte föreligger. 
 
Ansökan om förhandsbesked avstyrkes med hänvisning till 2 kap 5 § plan- och 
bygglagen punkt 3 då marken inte är lämplig eftersom det, efter utbyggnad 
enligt antagen detaljplan, inte finns vatten- och avloppskapacitet för ytterligare 
ett bostadshus i området. 
 
Ärendets vidare handläggning 
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över tjänsteskrivelsen. Synpunkter 
inkommer senast 2014-05-16 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked på ansökan om förhandsbesked för 
enbostadshus på fastigheten Vallby 10:21 då förslaget bedöms strida mot 2 kap 5 
§ plan- och bygglagen punkt 3 eftersom det, efter utbyggnad enligt antagen 
detaljplan, inte finns vatten- och avloppskapacitet för ytterligare bostadshus i 
området. 
_____________  
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas.    
 
 
 
 
 
 
Avgift negativt förhandsbesked: 5328:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
Sändlista 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51                   2014-06-04 

Nevishög 15:116, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0022/2014) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Nevishög 15:116. 

Befintliga förhållanden 
Nevishög 15:116 är en småhusfastighet om 7 433 m2, belägen vid Dragonvägen i 
Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår i sammanhållen bebyggelse. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de 
orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygds-
näringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. 
Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med 
landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska 
finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som 
företagande.  

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 juni 2010 att ge positivt 
förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten nevishög 15:9. Nevishög 
15:116 och 15:117 har därefter styckats av från Nevishög 15:9. 

Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit elva berörda grannar, Västrabedens 
vägförening, miljöenheten och tekniska enheten för yttrande. 
 
Tekniska enheten/VA har i yttrande framfört att fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal dagvattenhantering 
finns inte inom området. Vidare framför man att man inte anser att ytterligare 
bygglov bör beviljas förrän en fungerande dagvattenhantering för hela området 
byggts ut. Om förhandsbesked beviljas så ska placering av byggnader, eventuella 
murar, plank eller häckar ske så att åtkomst till befintliga vatten- och 
spillvattenledningar medges samt att ett skriftligt avtal med ledningsägare om  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:116, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0022/2014) 

att dagvatten får släppas på i befintligt system ska uppvisas i samband med 
bygglovsansökan. 
 
Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att ”Föreskrifter om 
avfallshantering för Staffanstorps kommun”, antagen av Kommunfullmäktige, 
ska följas. Föreskrifterna innebär bl a att sopbilen ur arbetsmiljösynpunkt inte får 
backa och därför måste vändmöjlighet finnas för sopbilen inom fastigheten eller 
genom att vändplats skapas i slutet av Dragonvägen. Eller genom att bommen 
mellan Dragonvägen och Kavallerivägen hålls öppen för avfallshämtning. Vägen 
måste vara minst 4 meter bred vid hämtningsplatsen. Husets placering på 
tomten bör göras med hänsyn tagen till buller från väg 11. 
 
Miljöenheten har i yttrande framfört att i området råder bullerproblem från Väg 
11. Den rubricerade fastigheten ligger i direkt anslutning till Väg 11 vilket 
innebär exponering för störande trafikbuller. Det finns en bullervall uppförd på 
den rubricerade fastigheten, mellan Väg 11 och den planerade byggnaden. Med 
anledning av tidigare planerad bebyggelse har Trivector utfört en buller-
utredning. För att få ner ljudnivåerna vid den nordligaste fasaden behövs 
befintlig bullervall på fastigheten Nevishög 15:116 förlängas österut i tomtgräns 
samt längs tomtgränsen för fastigheten Nevishög 15:117. Enligt Trivectors 
utredning behöver bullervallen vara lägst 3,5 m hög jämfört med omgivande 
mark och 3 m hög jämfört med väg 11. För att klara riktvärdena för ekvivalent 
ljudnivå på uteplatsen bör bostadshuset placeras så att uteplats orienteras i 
riktning bort från vägen. Vid övre våningsplan har en bullervall mindre 
dämpande effekt. Som framgår av Trivectors rapport bör öppningsbara fönster i 
sovrum på övre plan orienteras i riktning bort från vägen. Noteras bör att 
riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad för vägtrafik inte 
motsvarar god ljudmiljö utan snarare kan betecknas som en acceptabel ljudmiljö. 
Miljöenheten har vid platsbesök noterat att ljudnivån från väg 11 är mycket hög 
och gör bedömningen att boendemiljön kan komma att påverkas negativt, såväl 
inomhus som utomhus.  
Vidare framför man att rubricerad fastighet ligger i ett område med flera 
kringliggande hästgårdar av olika storlek samt gårdar med annan djurhållning. 
De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning är framförallt lukt, t 
ex från gödsel, ventilationsluft från stallar samt vissa fodertyper, ansamling av 
flugor, buller samt allergener. Inom Staffanstorps kommun finns ett stort antal 
hästgårdar och intresset för att hålla hästar tycks bara öka. I tätbefolkade  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51 forts          2014-06-04 

Nevishög 15:116, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0022/2014)  

områden kan emellertid hästhållning leda till konflikter med boende i 
omgivningen. 

Slutligen framför man att under förutsättning att sökanden kan visa att 
riktvärdena för trafikbuller innehålls har Miljöenheten inget att erinra mot ett 
positivt förhandsbesked. Sökande ska även vara medveten om den omgivande 
djurhållningen samt den olägenhet verksamheterna kan ge upphov till. 
Hushållsspillvattnet från fastigheten ska genomgå godkänd avloppsrening i 
enlighet med gällande lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det kommunala 
avloppsnätet. 
 
(personuppgift), har i yttrande framfört att man inte har några synpunkter på 
ansökan. 
 
(personuppgift), tillstyrker ansökan. 
 
Västrabedens vägförening hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid 
förnyad diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny 
bebyggelse i området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de 
problem som den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har 
avvikande mening och anser att tomter bör få bebyggas. 

Bedömning 
Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och 
området är utsatt för ett stort exploateringstryck.  
 
De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges 
i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vattenområden 
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 
2 kap 4 § PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-
besked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt PBL 2 kap 5 § p 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:116, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0022/2014) 

Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 
2038, ligger fastigheten till större delen inom det karaktärsområde som utpekats i 
Grevie-Beden. Då ett positivt förhandsbesked tidigare har givits och förutsätt-
ningarna inte i någon större grad har ändrats så bedömer stadsbyggnad/plan och 
byggenheten därför att ett positivt förhandsbesked kan lämnas under vissa 
förutsättningar: 
Bl a att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande 
hästhållning och att Grevie-Beden enligt kommunens översiktsplan är tänkt att 
utvecklas till ett karaktärs-område med inriktning mot hästar och/eller odling, 
samt att sökanden i samband med kommande bygglovprövning kan visa att 
riktvärdena för trafikbuller innehålls.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Nevishög 15:116 under förutsättning: 
 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. 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 i kommande bygglovprövning redovisar hur riktvärdena för 
trafikbuller kan innehållas. Beräkningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för vägtrafikbuller, 
 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning,  
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden 
enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling,  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:116, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0022/2014) 

att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse med 
Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt till vägen 
samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, 
 
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. 
_____________  
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på att lämna positivt förhandsbesked p.g.a. de 
problem som gäller den tekniska infrastrukturen inom området, bl.a. gällande 
spill- och dagvatten. Vi socialdemokrater vill inte belasta området med 
ytterligare byggnation innan dess problem är lösta. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget och Carina Diltons (S) yrkande och 
finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Nevishög 15:116 under förutsättning: 
 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. 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 i kommande bygglovprövning redovisar hur riktvärdena för 
trafikbuller kan innehållas. Beräkningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för vägtrafikbuller, 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:116, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0022/2014) 

 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning,  
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden 
enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling,  
 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse med 
Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt till vägen 
samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, 
 
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: 5594:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
Sändlista 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52                   2014-06-04 

Nevishög 15:117, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0023/2014) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Nevishög 15:117. 

Befintliga förhållanden 
Nevishög 15:117 är en småhusfastighet om 3 499 m2, belägen vid Dragonvägen i 
Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår i sammanhållen bebyggelse. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de 
orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygds-
näringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. 
Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med 
landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska 
finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som 
företagande.  

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 juni 2010 att ge positivt 
förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten nevishög 15:9. Nevishög 
15:116 och 15:117 har därefter styckats av från Nevishög 15:9. 

Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit sex berörda grannar, Västrabedens 
vägförening, miljöenheten och tekniska enheten för yttrande. 
 
Tekniska enheten/VA har i yttrande framfört att fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal dagvattenhantering 
finns inte inom området. Vidare framför man att man inte anser att ytterligare 
bygglov bör beviljas förrän en fungerande dagvattenhanteringför hela området 
byggts ut. Om förhandsbesked beviljas så ska placering av byggnader, eventuella 
murar, plank eller häckar ske så att åtkomst till befintliga vatten- och spill-
vattenledningar medges samt att ett skriftligt avtal med ledningsägare om  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:117, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0023/2014) 

att dagvatten får släppas på i befintligt system ska uppvisas i samband med 
bygglovsansökan. 
 
Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att ”Föreskrifter om 
avfallshantering för Staffanstorps kommun”, antagen av Kommunfullmäktige, 
ska följas. Föreskrifterna innebär bl a att sopbilen ur arbetsmiljösynpunkt inte får 
backa och därför måste vändmöjlighet finnas för sopbilen inom fastigheten eller 
genom att vändplats skapas i slutet av Dragonvägen. Eller genom att bommen 
mellan Dragonvägen och Kavallerivägen hålls öppen för avfallshämtning. Vägen 
måste vara minst 4 meter bred vid hämtningsplatsen. Husets placering på 
tomten bör göras med hänsyn tagen till buller från väg 11. 
 
Miljöenheten har i yttrande framfört att i området råder bullerproblem från Väg 
11. Den rubricerade fastigheten ligger ca 30 meter till Väg 11 vilket innebär 
exponering för störande trafikbuller. Det finns en bullervall uppförd på fastighet 
Nevishög 15:116, mellan Väg 11 och den planerade byggnaden på fastighet 
Nevishög 15:116. Med anledning av tidigare planerad bebyggelse har Trivector 
utfört en bullerutredning. För att få ner ljudnivåerna vid den nordligaste fasaden 
behövs befintlig bullervall på fastigheten Nevishög 15:116 förlängas österut i 
tomtgräns samt längs tomtgränsen för fastigheten Nevishög 15:117. Enligt 
Trivectors utredning behöver bullervallen vara lägst 3,5 m hög jämfört med 
omgivande mark och 3 m hög jämfört med väg 11. För att klara riktvärdena för 
ekvivalent ljudnivå på uteplatsen bör bostadshuset placeras så att uteplats 
orienteras i riktning bort från vägen. Vid övre våningsplan har en bullervall 
mindre dämpande effekt. Som framgår av Trivectors rapport bör öppningsbara 
fönster i sovrum på övre plan orienteras i riktning bort från vägen. Noteras bör 
att riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad för vägtrafik inte 
motsvarar god ljudmiljö utan snarare kan betecknas som en acceptabel ljudmiljö. 
Miljöenheten har vid platsbesök noterat att ljudnivån från väg 11 är mycket hög 
och gör bedömningen att boendemiljön kan komma att påverkas negativt, såväl 
inomhus som utomhus.  
Vidare framför man att rubricerad fastighet ligger i ett område med flera 
kringliggande hästgårdar av olika storlek samt gårdar med annan djurhållning. 
De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning är framförallt lukt, t 
ex från gödsel, ventilationsluft från stallar samt vissa fodertyper, ansamling av 
flugor, buller samt allergener. Inom Staffanstorps kommun finns ett stort antal 
hästgårdar och intresset för att hålla hästar tycks bara öka. I tätbefolkade  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:117, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0023/2014) 

områden kan emellertid hästhållning leda till konflikter med boende i 
omgivningen. 
Slutligen framför man att under förutsättning att sökanden kan visa att 
riktvärdena för trafikbuller innehålls har Miljöenheten inget att erinra mot ett 
positivt förhandsbesked. Sökande ska även vara medveten om den omgivande 
djurhållningen samt den olägenhet verksamheterna kan ge upphov till. 
Hushållsspillvattnet från fastigheten ska genomgå godkänd avloppsrening i 
enlighet med gällande lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det kommunala 
avloppsnätet. 
 
(personuppgift), har i yttrande framfört att man inte har några synpunkter på 
ansökan. 
 
Västrabedens vägförening hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid 
förnyad diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny 
bebyggelse i området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de 
problem som den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har 
avvikande mening och anser att tomter bör få bebyggas. 

Bedömning 
Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och 
området är utsatt för ett stort exploateringstryck.  
 
De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges 
i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vattenområden 
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 
2 kap 4 § PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-
besked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt PBL 2 kap 5 § pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfalls-
hantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:117, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0023/2014) 

Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 
2038, ligger fastigheten till större delen inom det karaktärsområde som utpekats i 
Grevie-Beden. Då ett positivt förhandsbesked tidigare har givits och förutsätt-
ningarna inte i någon större grad har ändrats så bedömer stadsbyggnad/plan och 
byggenheten därför att ett positivt förhandsbesked kan lämnas under vissa 
förutsättningar: 
Bl a att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande 
hästhållning och att Grevie-Beden enligt kommunens översiktsplan är tänkt att 
utvecklas till ett karaktärsområde med inriktning mot hästar och/eller odling, 
samt att sökanden i samband med kommande bygglovprövning kan visa att 
riktvärdena för trafikbuller innehålls.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Nevishög 15:117 under förutsättning: 
 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. 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 i kommande bygglovprövning redovisar hur riktvärdena för 
trafikbuller kan innehållas. Beräkningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för vägtrafikbuller, 
 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning,  
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden 
enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling,  
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:117, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0023/2014) 

att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse med 
Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt till vägen 
samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, 
 
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. 
_____________  
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på att lämna positivt förhandsbesked p.g.a. de 
problem som gäller den tekniska infrastrukturen inom området, bl.a. gällande 
spill- och dagvatten. Vi socialdemokrater vill inte belasta området med 
ytterligare byggnation innan dess problem är lösta. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget och Carina Diltons (S) yrkande och 
finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av översiktsplanen Framtidens kommun – Perspektiv 2038 lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Nevishög 15:117 under förutsättning: 
 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. 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 i kommande bygglovprövning redovisar hur riktvärdena för 
trafikbuller kan innehållas. Beräkningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för vägtrafikbuller, 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52 forts         2014-06-04 

Nevishög 15:117, ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus (dnr B0023/2014) 

 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning,  
 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning 
och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden 
enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling,  
 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse med 
Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt till vägen 
samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, 
 
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: 5494:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
Sändlista 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 53                  2014-06-04 

Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom 
fastigheten (personuppgift)  

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret uppmärksammades av allmänheten på att det troligtvis 
pågick olovliga byggnadsarbeten på fastigheten (personuppgift). 
 
Utredning 
Plan- och bygglag (1987:10) 10 kapitlet 1 § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan 
om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att 
anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i denna lag 
eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa 
bestämmelser. 
När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan 
lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på 
annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 
 
Vid en utredning av ärendet kunde det konstateras att det beviljats bygglov för 
nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad på aktuell fastighet 
2010-02-16 och därmed ska ärendet behandlas utifrån äldre (PBL 1987:10). Efter 
detta söktes ett ändringslov som blev beviljat 2010-11-03, ändringen avsåg 
penthouses på våning 3. Dessutom söktes ytterligare ett ändringslov som blev 
beviljat 2012-03-03, denna gången avsåg ändringen uppförande av tre stycken 
lokaler istället för en lokal på våning 0. Slutbevis är utfärdat för flerbostadshuset, 
penthousen och garaget. De nu aktuella pågående byggnadsarbetena utförs i 
affärslokalerna vilka det ännu inte utfärdats något slutbevis för, därmed får 
byggnadsarbetena anses rymmas inom det tidigare givna bygglovet. Eftersom 
det ursprungliga lovet beviljades 2010-02-16 ska ärendet behandlas utifrån äldre 
plan- och bygglagen (1987:10). En ny bygganmälan har inlämnats i efterhand och 
ett nytt byggsamråd har hållits angående de aktuella förändringarna.   
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ärendet. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 54                   2014-06-04 

Förslag till åtgärdsföreläggande avseende överträdelse av plan- 
och bygglagen inom fastigheten (personuppgift) 

 
Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret tog emot en formell begäran om hjälp att driva ett 
ärende avseende plan- och bygglagen från socialnämnden 28 april 2014, anmälan 
avser avsaknad av rullstolsgarage på fastigheten (personuppgift). Via mail-
konversation med fastighetsägaren den 11 mars 2014, bekräftar fastighetsägaren 
att där inte finns någon möjlighet att förvara rullstolar på aktuell fastighet. Enligt 
Boverkets byggregler (BBR20) är det ett krav att det ska finnas ett rum för 
förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande i 
bostadslägenhetens närhet. Aktuell fastighet är byggd 1993 och även dåvarande 
lagstiftning ställde krav på att det skulle finnas utrymme för förvaring av 
ovanstående saker i bostadslägenhetens närhet.  
 
Motivering 
I Boverkets byggregler (BBR 20) står följande: 
3:23 Bostadskomplement  
I bostadslägenhetens närhet ska det finnas en gemensam tvättstuga med 
möjlighet att tvätta och torka maskinellt, om det saknas utrymme att tvätta och 
torka tvätt maskinellt i den enskilda bostadslägenheten (jämför avsnitt 3:22).  
I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det finnas låsbart utrymme för 
förvaring av säsongsutrustning och liknande.  
I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för förvaring av barnvagnar, 
cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande samt utrymme för postboxar.  
Allmänt råd  
Förvaringsutrymmen samt gemensamma tvättstugor bör finnas inom 25 meters 
gångavstånd från en sådan entré som avses i avsnitt 3:132.  
I SS 91 42 21 finns lämpliga mått för förvaring.  
Regler om tillgängliga och användbara bostadskomplement finns i avsnitt 3:148.  
Regler om avfallsutrymmen finns i avsnitt 3:4. 
 
I plan- och bygglagen (2010:900) står följande: 
11. kapitlet 5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller 
i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpnings-område. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 54 forts         2014-06-04 

Förslag till åtgärdsföreläggande avseende överträdelse av plan- 
och bygglagen inom fastigheten (personuppgift) 

11. kapitlet 19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, 
kontrollansvarig, 
sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och 
därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne 
att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
 
11. kapitlet 37 § Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett 
beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § får förenas med vite. 
Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. 
 
Bedömning 
Boverkets byggregler är tydliga när det gäller kravet på att det ska finnas ett rum 
för förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande i 
bostadslägenhetens närhet. Ett yttrande från fastighetsägaren har inkommit. De 
inlämnade synpunkterna i yttrandet påverkar inte bedömningen i aktuellt 
ärende. Om en ny byggnad behöver uppföras för att lösa förvaringen, så måste 
ett bygglov sökas för denna eventuella byggnad. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att vid vite av 50 000 kronor, förelägga fastighetsägaren till (personuppgift), att 
inom 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, anordna ett rum för 
förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande i 
bostadslägenhetens närhet samt att om så inte sker utta fortlöpande vite av  
10 000 kronor var fjärde månad intill dess att ovanstående rum anordnats. 
 
att föreläggandet om att anordna ett rum för förvaring av barnvagnar, cyklar, 
utomhusrullstolar, rollatorer och liknande i bostadslägenhetens närhet antecknas 
hos inskrivningsmyndigheten i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
_______________    
 
Underrättelse, ”hur man överklagar”, bifogas 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 55                  2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen (dnr personuppgift) 

Ärende 
Byggherren inkom med ansökan om att ändra användning från garage till bostad 
och stadsbyggnadskontoret har bett om en komplettering med kontrollplan och 
energiberäkning. 

Ärendets handläggning 
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig då området enligt detaljplan 
ska användas för garage. 
 
Två grannar har kommit in med skrivelse där man inte har något att erinra men 
att man påpekar att parkering ska ske på fastigheten och inte ute på gatan. 
 
Ägaren till (personuppgift), har uppmärksammat att åtgärderna är påbörjade. 
 
Stadbyggnadskontoret meddelade byggherren att åtgärderna är påbörjade utan 
startbesked och att detta är förknippade med sanktionsavgifter. Vidare påmindes 
byggherren om att kompletteringarna behöver komma in för att beslut om 
bygglov och startbesked ska kunna ske. Byggherren kompletterade då ärendet 
med de handlingar som behövdes och beslut om bygglov och startbesked har 
tagits på delegation. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen skall om någon utan lov utfört åtgärd för 
vilken lov erfordras, uttagas byggsanktionsavgift. Byggsanktions-avgifternas 
storlek framgår av 9 kap 5-21 §§ plan- och byggförordningen. I detta fall framgår 
det av 9 kap 8 § plan- och byggförordningen att byggsanktionsavgiften uppgår 
till 0,125 prisbasbelopp plus 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter sanktionsarea. 
Sanktionsarea är i detta fall 15 kvadratmeter. Sanktionsavgiften blir då 7 548 
kronor. 
 
Fastighetsägaren har efter kommunicering av stadsbyggnadskontorets yttrande 
och förslag till beslut till nämnden. Av yttrandet framgår att man vill att 
nämnden sätter ned sanktionsavgiften. Som skäl för detta anför man att man har 
haft problem med sin entreprenör som enligt fastighetsägaren har påbörjat 
byggnationen utan deras vetskap och att de inte var medvetna om att alla beslut 
inte var färdiga. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 55 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen (dnr personuppgift) 

Kommentar till fastighetsägaren angående yttrande. 
Det är byggherrens, alltså den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som alltid är fullt 
ansvarig för de åtgärder som utförs. 
Enligt 11 kap 53 a § får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.  
Då fastighetsägaren har påbörjat en bygglovsprocess och sedan påbörjat 
åtgärden efter man har fått en begäran om komplettering av ärendet utan att 
bygglov och startbesked har meddelats så kan det inte anses att överträdelsen 
inte har skett utan uppsåt eller av oaktsamhet. Stadsbyggnadskontoret anser inte 
att det finns skäl att nedsätta sanktionsavgiften.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att av fastighetsägarna, (personuppgift), solidariskt, utta sanktionsavgift med 
totalt 7 548 kronor 
 
att erinra fastighetsägarna, (personuppgift), att sanktionsavgiften ska vara 
inbetald enligt bifogad instruktion senast två månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
________________ 
 
 
 
 
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 56                   2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för komplementbyggnad (dnr personuppgift), (dnr 
personuppgift) 

Ärende 
Efter anmälan och kontroll har det framkommit att det uppförts en komplement-
byggnad på fastigheten utan bygglov på fastigheten. Fastighetsägaren har även 
en längre tid ställt upp en husvagn på fastigheten.  
 
Bygglovsansökan har inkommit i efterhand. 

Planläge 
Fastigheten ligger utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Området är i kommunens översiktsplan pekats ut som ett karaktärsområde med 
inriktning mot hästhållning och odling. 

Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/Plan- och byggenheten har tillskrivit Miljöenheten och berörda 
fastighetsägare. 
 
Miljöenheten har i yttrande framfört att man inte har något att erinra då 
användningen stämmer överens med områdets karaktär och att man ersätter ett 
tidigare stall. 
 
(personuppgift), har i skrivelse erinrat mot bygglovet. Av skrivelsen framgår att 
grannarna inte anser att man ska hålla hästar i deras närområde. Man är störd av 
ljud på natten och av lukt och spillning som hästarna är upphov till. Vidare 
hänvisar man till Boverkets allmänna råd AR 1995:5 Bättre plats för arbete där 
det finns regler och skyddsavstånd när det gäller djurhållning. Vidare framför 
man klagomål på trafiksituationen vad gäller hästar i trafiken och bilar som 
besöker rubricerad fastighet då fastighetsägaren även hyr ut boxplatser. 
 
(personuppgift), har i yttrande framfört att man inte har något att erinra mot 
ansökan. 
 
Några andra skrivelser har inte kommit in. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 56 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse av 
plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand för 
komplementbyggnad (dnr personuppgift), (dnr personuppgift) 

Kommentarer till grannyttrande: 
Boverkets allmänna råd 1995:5 är enligt 
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Planering-for-djurhallning/  
upphävd och några allmänt gällande skyddsavstånd finns inte numera utan de 
ska avgöras från fall till fall. Vad gäller trafiksituationen så är Dragonvägen en 
privat väg och frågor som rör denne bör lyftas med vägföreningen. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen skall om någon utan lov utfört åtgärd för 
vilken lov erfordras, uttagas byggsanktionsavgift. Byggsanktions-avgifternas 
storlek framgår av 9 kap 5-21 §§ plan- och byggförordningen. I detta fall framgår 
det av 9 kap 6 § plan- och byggförordningen att byggsanktionsavgiften uppgår 
till 0,25 prisbasbelopp plus 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter sanktionsarea. 
Sanktionsarea är i detta fall 7 kvadratmeter. Sanktionsavgiften blir då 12 654 
kronor. 
 
Enligt 11 kap 53 a § får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Stadsbyggnadskontoret anser inte att 
det finns skäl att nedsätta sanktionsavgiften. 
 

Bedömning 
Komplementbyggnaden är anpassad till platsen och några hinder för att bevilja 
bygglov i efterhand finns inte. 
 
Det nya stallet är en ersättning av ett tidigare stall och därför anses 
användningen som sådan redan prövad på platsen. Störningar i form av ljud, 
lukt och annat bedöms inte utgöra så stora besvär som i plan- och bygglagens 
mening utgör skäl till att vägra bygglov. Dessa störningar bör handläggas i 
separat ärende utifrån miljöbalken. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 56 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för komplementbyggnad (dnr personuppgift), (dnr 
personuppgift) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för komplementbyggnad och uppställning av husvagn i 
efterhand, 
 
att av fastighetsägaren, (personuppgift), utta sanktionsavgift med totalt 12 654 
kronor, 
 
att erinra fastighetsägaren, (personuppgift), att sanktionsavgiften ska vara 
inbetald enligt bifogad instruktion senast två månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft, 
 
att erinra sökanden att byggnadsarbetet inte får påbörjas innan startbesked har 
getts samt att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbesked för byggåtgärder förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, 
 
att erinra sökanden att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dag för beslut. 
_______________ 
 
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas. 
 
 
 
 
 
Avgift bygglov: 5 275:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Sändlista 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57                   2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för ändrad användning (dnr personuppgift) 

Ärende 
Efter anmälan och kontroll har det framkommit att det inrättats ett hunddagis i 
rubricerad fastighet. Den ändrade användningen kräver bygglov. 
 
Bygglovsansökan förändrad användning har inkommit i efterhand. 

Planläge 
Fastigheten får enligt detaljplan användas för bostadsändamål. 

Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/Plan- och byggenheten har tillskrivit Stadsbyggnad/Miljöenheten, 
Länsstyrelsen samt ägarna till berörda grannfastigheter. 
 
Miljöenheten har i yttrande framfört att man inte har något att erinra mot 
ansökan om bygglov men att man påminner om att verksamheten inte kan 
bedrivas utan hänsyn till närboende. Om klagomål inkommer till miljöenheten så 
kommer en utredning att göras över de störningar som upplevs. Om klagomålet 
är befogat kan detta innebära beslut om restriktioner för verksamheten 
 
(personuppgift), har via ombud inkommit med en erinran mot ändrad 
användning. I yttrandet framför man att man anser att verksamheten är störande 
och inte passar i tättbebyggt område. Vidare framför man farhågor om 
bullerstörningar från hundarna och trafikproblem i samband med lämning och 
hämtning. Sedan följer en genomgång på relevant lagstiftning och andra 
förordningar och föreskrifter. Man hänvisar till Boverkets allmänna råd, ”Bättre 
plats för arbete” som är upphävd och till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet. Vidare framför man att det trots verksamhetsutövarens utfästelser 
inte kan garanteras att störningar inte kommer att ske. Vidare framför man även 
synpunkter angående ett nybyggt förråd som även avses användas 
förverksamheten. Slutligen framför man farhågor om att trafik relaterad till 
verksamheten kommer att försämra trafikmiljön. 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för ändrad användning (dnr personuppgift) 

(personuppgift), 
(personuppgift), 
(personuppgift), och  
 
(personuppgift), har alla lämnat in yttrande som är negativa till ansökan. 
Argumenten i sak skiljer sig inte från ovanstående yttrande från (personuppgift). 
 
Kommentar till inkomna skrivelser 
Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” är upphävd och gäller inte 
längre. Förordning om miljöfarligverksamhet används inte i handläggning av 
ärenden enligt plan- och bygglagen utan hanteras för sig. Det nybyggda förrådet 
hanteras i ett separat ärende efter nämndens sammanträde och kommer att ta 
hänsyn till grannens yttrande. 
 
Sökanden har inkommit med en verksamhetsbeskrivning där man bland annat 
förklarar hur det dagliga schemat ser ut. Efter lämning på morgonen går man ut 
på en lång rastning och återkommer runt lunch där hundarna vilar i ca två 
timmar innan man ger sig ut igen och är ute tills hundarna ska hämtas på 
eftermiddagen. Man planerar även att ha en begränsad pensionatverksamhet 
med max två hundar åt gången som tillbringar natten i huset. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen skall om någon utan lov utfört åtgärd för 
vilken lov erfordras, uttagas byggsanktionsavgift. Byggsanktions-avgifternas 
storlek framgår av 9 kap 5-21 §§ plan- och byggförordningen. I detta fall framgår 
det av 9 kap 8 § plan- och byggförordningen att byggsanktionsavgiften uppgår 
till 0,125 prisbasbelopp plus 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter sanktionsarea. 
Sanktionsarea är i detta fall 10 kvadratmeter. Sanktionsavgiften blir då 6 882 
kronor. 
 
Förslag till beslut och yttrande från grannar har kommunicerats sökanden. 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för ändrad användning (dnr personuppgift) 

Sökandens kommentar efter kommunicering av beslut och yttrande från grannar 
Sökanden har inkommit med ett yttrande och en kopia på länsstyrelsens 
tillståndsbeslut efter kommunicering där man framför följande. Med avseende 
på trafikstörningar så har det förekommit att kunder har stannat för av- och 
pålastning vilket inte är att likställa med parkering. Vad gäller ljudstörningar så 
framför sökanden att hon är selektiv när hon väljer ut hundar som ska passa i 
hennes hundgrupp. Hon har sagt upp en hund som inte hade ett acceptabelt 
beteende och tackat nej till kunder på grund av hundens beteende. Med skriver 
att hon inte tar emot hundar som skäller eftersom det inte är den den miljö som 
hon vill jobba i eller utsätta hundar och omgivning för. Vidare framför hon att 
det bara är vila som gäller när hundarna är inomhus och att alla hundar kan lära 
sig detta. Det finns rutiner för att minimera buller när hundarna möts och ska 
rastas, vilket hon har adekvat utbildning för. Trots detta har hon en hund, sin 
egen, som får ge skall och markera/vakta när det kommer någon. Det får även 
andra privatpersoners hundar göra. Vidare framför sökanden att hon av 
länsstyrelsen i dagsläget har tillstånd för att hålla sex hundar samtidigt. Dessa får 
enligt länsstyrelsens beslut max har en mankhöjd på 50 centimeter. Vidare 
framför man att beslutet och ansökan om tillbyggnaden av garaget tillkom innan 
hon hade bestämt sig för att satsa på hundverksamheten. Vad gäller farhågor om 
allergier så framför man att hundallergener inte är luftburna utan överföring 
endast sker med direktkontakt. Vidare framför man att man har rutiner och 
utbildning för att hantera kontakt med barn och hundrädda. 
 
Kommentar till yttrandet: 
Angående ändring av användning av garaget kommer det separata ärendet, efter 
grannhörande, att beslutas på delegation i enlighet med nämndens beslut i 
rubricerat ärende. 

Bedömning 
Stadsbyggnadskontoret gör, baserat på sökandens, grannarnas och miljöenhetens 
yttrande, bedömningen att trots att störningar kan komma att ske så är det inte 
så betydande olägenheter som menas i plan- och bygglagen så att bygglov bör 
vägras.  
Om störningar sker så kan dessa handläggas och granskas av miljöenheten enligt 
miljöbalken, där det finns möjligheter att belägga verksamheten med 
restriktioner om störningarna är tillräckligt allvarliga. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för ändrad användning (dnr personuppgift) 

Vidare bedöms inte den begränsade trafiken skapa några allvarliga besvär för 
grannarna men sökanden erinras om att verksamheten inte ska skapa 
olägenheter för grannar och åtgärder kan behöva vidtas om så sker. 
 
Åtgärderna uppfyller kraven i 2 kap 5 och 6 §§, 8 kap 1, 2 och 4 §§ plan- och 
bygglagen. Åtgärden är en liten avvikelse från detaljplan och bygglov kan enligt 
9 kap 31b § beviljas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att medge liten avvikelse, 
 
att bevilja bygglov för ändrad verksamhet i del av huvudbyggnad för 
hundverksamhet i efterhand, 
 
att av fastighetsägarna, (personuppgift), solidariskt, utta sanktionsavgift med 
totalt 6 882 kronor 
 
att erinra fastighetsägaren, (personuppgift), att sanktionsavgiften ska vara 
inbetald enligt bifogad instruktion senast två månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft, 
 
att erinra sökanden att byggnadsarbetet inte får påbörjas innan startbesked har 
getts samt att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbesked för byggåtgärder förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, 
 
att erinra sökanden att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dag för beslut. 
_______________ 
 
Ordföranden anser att verksamheten inte är förenlig med detaljplanens syfte som 
tillåter bostadsanknuten verksamhet om den inte är störande för omgivningen, 
samt att olägenheterna för omgivningen enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen är 
så betydande att kraven för bygglov inte är uppfyllda. På grund av detta och 
redovisade yttrande från grannar och sökande föreslås nämnden besluta 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57 forts         2014-06-04 

(personuppgift), sanktionsavgifter i samband med överträdelse 
av plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand 
för ändrad användning (dnr personuppgift) 

 
att avslå ansökan, 
 
att förelägga fastighetsägarna (personuppgift),  att en månad efter det att beslutet 
vunnit laga kraft ha undanröjt och upphört med den olovliga verksamheten. 
 
Carina Dilton (S) instämmer i ordförandens yrkanden. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan, 
 
att förelägga fastighetsägarna (personuppgift), att en månad efter det att beslutet 
vunnit laga kraft ha undanröjt och upphört med den olovliga verksamheten. 
_______________  
 
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 
 
 
Avgift avslag bygglov: 2 131:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Sändlista 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 58                   2014-06-04 

Förslag till nytt vägnamn, Tyska Krogens väg (dnr B0316/2014) 

Förfrågan har inkommit från fastighetsägaren Christel Aurér om behov av namn 
på den väg som går norr om Tyska krogen, delen från Gamla Trelleborgsvägen 
och 224 m mot Kabbars byväg. En gemensamhetsanläggning är skapad längs 
denna vägsträcka. Efter samtal med Christel Aurér har hon via mail inkommit 
med förslag till vägnamn. De vägnamn som föreslås är:  
Tyska Krogens gränd 
Tyska Krogens väg 
Krogsvängen 
 
Christel Aurér påtalar i sitt mail ”Vi tycker att det kunde vara trevligt att stärka 
Tyska Krogens kulturhistoriska betydelse genom ett skäl att använda namnet i 
dagligt bruk”. 
 
Namngruppen har behandlat vägnamnsförslagen. Det vägnamn som namn-
gruppen funnit mest lämpligt är Tyska Krogens väg.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga vägnamnet Tyska Krogens väg på den vägsträcka som ingår i 
gemensamhetsanläggningen.  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 59                   2014-06-04 

Ändring av delegationsordningen för miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden, plan- och byggverksamheten (dnr 
B0211/2014) 

 
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 12 kap 6 § plan- och 
bygglagen kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdra beslutanderätten 
till angivna delegater enligt föreliggande förslag till delegationsordning. 
 
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller 
att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid näst-
kommande nämndssammanträde. 
 
Gällande delegationsordning, antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2013-10-29 § 95, föreslås uppdateras på grund av organisationsförändringar inom 
plan- och byggenheten.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att upphäva § 95/2013 antagen delegationsordning, 
 
att anta delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet 
med bilaga § 59. 
_______________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 60                   2014-06-04 
 
Ekonomisk uppföljning (dnr B0190/2013) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom april månad 2014 som föredrages vid 
nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 61                   2014-06-04 
 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter (LTF): 
 
1230 2014:0001 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda trafikregler om 
hastighetsbegränsning på Väståkravägen i Hjärup. 
1230 2014:0003 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Kronoslättsvägen i Staffanstorp. 
1230 2014:0005 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om särskilda 
trafikregler om hastighetsbegränsning på Gullåkravägen i Staffanstorp. 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift). 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 62                  2014-06-04 
 

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 § 62 
(5 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
LÅ=Lena Åkesson, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, JH=Jennie 
Hügert, KALI= Katia Lilia, CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 63                  2014-06-04 

 

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 21 mars och 11 maj 2014. 
 
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 och ärende Åtgärd 
(personuppgift) 2014-04-16 Beslut om 

användningsförbud 
(personuppgift) deladm 

 2014-04-29 Rättidsprövning  deladm 

 2014-04-29 avskrivning av 
ärende 

 deladm 

 2014-05-05 avskrivning av 
ärende 

 deladm 

 2014-05-05 Startbesked  DELANM 

 2014-04-07 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-10 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-07 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-07 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-07 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-07 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-08 bygglov beviljat  DELBL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-04-25 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-08 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-23 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-17 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-16 bygglov beviljat  delbl 
 2014-04-22 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-28 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-22 bygglov beviljat  DELBL 

 2014-04-23 bygglov beviljat  DELBL 

 2014-05-06 bygglov beviljat  delbl 

 2014-05-07 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-28 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-28 bygglov beviljat  delbl 

 2014-05-02 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-05-06 bygglov beviljat  delbl 

 2014-04-30 tidsbegränsat 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-04-07 Rivningslov beviljat  delrl 
 2014-03-27 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-27 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-27 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-03-31 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-04 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELSL 

 2014-04-04 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-04 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-04 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-31 Slutbesked  DELSL 

 2014-03-31 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-09 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-15 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-24 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-15 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-25 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-04-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-24 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-23 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-08 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-09 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-02 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-02 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-02 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-05 Slutbesked  DELSL 

 2014-04-09 Startbesked  DELST 

 2014-04-09 Startbesked  DELST 

 2014-04-09 Startbesked  DELST 

 2014-04-09 Startbesked  DELST 

 2014-04-09 Startbesked  DELST 

 2014-04-09 Startbesked  DELST 
 2014-04-09 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-04-10 Startbesked  DELST 

 2014-04-14 Startbesked  DELST 

 2014-04-28 Startbesked  DELST 

 2014-04-22 Startbesked 
(Markarbeten) 

 DELST 

 2014-04-23 Startbesked  DELST 

 2014-04-23 Startbesked  DELST 

 2014-04-23 Startbesked  DELST 

 2014-04-23 Startbesked  DELST 

 2014-04-23 Startbesked  DELST 

 2014-05-07 Startbesked  DELST 

 2014-05-08 Startbesked  DELST 

 2014-04-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-06 Startbesked  DELST 

 2014-04-30 Startbesked  DELST 
 2014-05-02 Startbesked  DELST 

 2014-04-30 Startbesked  DELST 

 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(57) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 64                  2014-06-04 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden: 
 
(personuppgift), ansökan om bygglov för enbostadshus och garage, beviljat,  
dnr (personuppgift). 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter granskning av detaljplan för Myllan 
karaktärsområde, Vallby 10:9, dnr 2011-P0011. 
 
1230 2014:0002 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt i 
vägkorsningen på Österled i Hjärup. 
 
1230 2014:0004 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Kronoslättsvägen i Staffanstorp. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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