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Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 65          2014-09-17 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ärende 4, Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2, 
skola Hjärup NO, och att ärende 8, Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för 
gårdsverk, utgår. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna dagordningen med ordförandens ändringar. 
 
Carina Dilton (S) yrkar att ärende 8, Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för 
gårdsverk, ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
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 ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster från 
Hans Rochester (M), Sune Cederpil (M), Rolf Lind (--), Max Jörgensen (M), Björn 
Magnusson (FP), Maria Leijman (M) och Bertil Persson (M) 
samt 2 nej-röster från Carina Dilton (S), Stefan Knutsson (S). 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna dagordningen med ordförandens ändringar. 
________________  
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 65. 
________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 66                   2014-09-17 

Förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
(P0006/2010) 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på 
gräsplanen och parkeringen vid Åttevägen i centrala delen av Hjärup. Området 
är en del av Hjärup 18:2 m fl och omfattar ca 36 000 kvm. Kommunen äger större 
delen av marken. 
Inom planområdet ingår två parkeringsplatser som ägs av bostadsrätts-
föreningen Centrumgården respektive Staffanstorpshus.    
  
I Framtidens kommun anges att området utvecklas till en varierad boendemiljö 
med 15-30 bostäder/hektar i två våningar, efter det att Hjärups IP byggts ut och 
nya idrottsplaner anlagts.  
 
Planförslaget avses handläggas med normalt planförfarande.  
 

 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 66 forts.        2014-09-17 

Förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
(P0006/2010) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-31 att uppdra till kommundirektören att 
påbörja arbetet med att genom lämplig exploatör bebygga aktuellt område i 
enlighet med kommunens översiktsplan – Framtidens kommun perspektiv 2038.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-31 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta detaljplan för Åttevägenområdet i 
Hjärup i enlighet med vad som framgår i kommunens översiktsplan – 
Framtidens kommun perspektiv 2038. Vid detaljplanearbetet skall särskilt 
trafiksituationen beaktas, vilket skall redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-05-31 
upprätta förslag till detaljplan.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att låta sända ut 
förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägenområdet på samråd i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. Nämnden beslutade även att eftersom 
kullen inom området tas bort skall möjlighet för en ny kulle kunna skapas någon 
annanstans, samt att utredning görs om hur trafiksäkerheten kan säkerställas 
med den planerade trafikökning som kommer att bli på Klockaregårdsvägen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att låta sända ut förslag till detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen på 
utställning enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 
_______________  
 
Björn Magnusson (FP) yrkar för Folkpartiet i Staffanstorp/Hjärups del, om 
återremiss enligt bilaga § 66. 
 
Carina Dilton (S) och ordföranden instämmer i yrkandet om återremiss. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och yrkandet om återremiss 
och finner att nämnden bifaller yrkandet om återremiss. 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att återremittera ärendet. 
________________ 

Centrumstigen 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67                  2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 

Bakgrund 
LRF Konsult har som representant för fastighetsägarna Stefan, Anders och 
Annika Hansson 2014-06-10 inkommit med en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Nordanå 10:13 i Staffanstorps kommun. Ansökan som inlämnats har 
varit komplett med karta och beskrivning. 

Områdesbeskrivning 
Planbeskedet gäller ett område i västra delen av Nordanå som idag utgörs av 
åkermark.  
I norr avgränsas området av Simrishamnsbanans befintliga banvall, i väster av 
befintlig markväg, i söder av kommungränsen, tillika Sege å, samt i öster av 
befintlig bebyggelse. Det berörda området omfattar totalt 20,4 ha mark, fördelat 
på tre skiften (skifte 8 i norr 3,3 ha, skifte 9 i söder 13,9 ha samt skifte 2 i öster 3,2 
ha), se karta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karta ur ansökan om planbesked för del av fastigheten Nordanå 10:13 i Staffanstorps kommun som visar de 
tre skiftena 8, 9 och 2. 

Sökandes förslag 
Fastighetsägarna önskar i första hand planlägga hela området. Utbyggnaden av 
området avses i utformning och typ av bebyggelse följa de riktlinjer som finns i 
översiktsplanen, d.v.s. villabebyggelse inom två bebyggelseområden i väster och 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 
en mer varierad bebyggelse inom ett bebyggelseområde i öster med t.ex. par- 
rad- eller kedjehus. Motivet till att planlägga hela det västra skiftet (skifte 9) är 
att området runt den befintliga gården samt området längs Sege å kommer att 
utgöra ett betydelsefullt inslag i bebyggelsemiljön och då är det viktigt att även 
dessa områden är med i detaljplanen. De västra områdena av skifte 9 bör även de 
innefattas av planen då där finns en korridor för framtida järnvägsutbyggnad, 
befintlig järnväg norr om planområde och planer på en framtida cykelväg. Det 
anses viktigt att järnvägen, framtida järnvägens samt den planerade cykelvägens 
påverkan på exploateringen utreds och området därför tas med i planen. Det 
östra skiftet (2) av planområdet bör även planeras i sin helhet så att det nya 
områdets förhållande till befintlig bebyggelse och att hela områdets längs Sege å 
utreds.  Ansökan anger vidare att avsikten är att utveckla området i 
överensstämmelse med översiktsplanen. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunens översiktsplan Framtidens kommun Perspektiv 2038 
I kommunens översiktsplan står i konceptdragen för markanvändning att ”Även 
de större byarna såsom Kyrkheddinge, Nordanå och Stora Uppåkra tillåts utvecklas. Att 
bygga ut de större byarna leder till att fler får kontakt med odlingslandskapet, vilket ger 
förutsättningar för bättre samverkan mellan odlare och konsumenter. Genom en 
ansvarsfull tillväxt hålls byarna levande och underlag för service kan behållas”. 
För delområde Nordanå pekas flera områden ut för bostadsbebyggelse, såväl 
villamiljöer (färre än 15 bostäder/ha)som varierade boendemiljöer (15-30 
bostäder/ha). 
Delar av de skiften som omfattas av ansökan om planbesked sammanfaller med 
de områden som är utpekade för bebyggelse i översiktsplanen, se karta nedan. 

Fördjupad översiktsplan 
Fördjupningen för Nordanå är integrerad i kommunens översiktsplan. 
Karaktäristiskt för Nordanå är kontakten mellan bebyggelse och landskap. Trots 
närheten till stora vägar är den lantliga karaktären i Nordanå påtaglig. I och 
kring Nordanå finns ett antal äldre gårdar som ger byn en lantlig identitet och 
som med sina alléer och trädgårdar bildar tydliga volymer i det öppna 
landskapet. Fördjupningen anger tre övergripande tankar för utvecklingen av 
Nordanå: 

− Bibehåll den visuella kontakten med landskapet för så många av de 
befintliga bostäderna som möjligt. Skapa så många nya bostäder som 
möjligt med närkontakt med landskapet. 

 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 

− Bevara de äldre gårdarnas relation till det öppna odlingslandskapet.  
− Skapa bättre förutsättningar för intern kommunikation och rekreation, 

såväl inom byn som ute i landskapet.  
 

 
Bilden ur kommunens översiktsplan som visar utbyggnadsområden för Nordanå i rosa med de skiften i 
ansökan om planbesked som föreslås för planläggning i blått ovanpå. 

Riksintresse 
Skifte 8 gränsar i norr till Simrishamnsbanan, som utgör riksintresse för järnväg. 
Trafikverket arbetar för närvarande med järnvägsutredning för 
Simrishamnsbanan, i vilken olika alternativa sträckningar för järnvägen utreds 
inför en framtida återupptagen tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn. 
Nordanås norra delar berörs av Simrishamnsbanans sträckning, men ingen 
station planeras vid orten. Närmaste stationer som kan bli aktuella är vid 
Östervärn i Malmö respektive i Staffanstorp. Vid trafikering på 
Simrishamnsbanan föreslås i översiktsplanen en planskild korsning med 
Kronovallsvägen som berör skifte 8.  
Det råder ännu oklarhet kring utvecklingen av Simrishamnsbanan, bland annat 
med avseende på sträckning av banan, finansiering och tidplan. 

Reservat för yttre godsspår 
Skiftena 8 och 9 berörs i sina västra delar av ett reservat för ett framtida yttre 
godsspår som sträcker sig genom Malmö, Burlöv, Lomma och Staffanstorp  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 
kommun, utanför befintliga tätorter. Syftet med det yttre godsspåret är att 
möjliggöra en effektivisering av godstransporter, då dessa kan skiljas från 
persontrafiken på stambanan. I det så kallade Skånepaket som Region Skåne har 
lämnat till Trafikverket och regeringen ingår inte det yttre godsspår inom 
planperioden fram till 2025. 
Det råder ännu stor oklarhet kring utvecklingen av det yttre godsspåret, bland 
annat med avseende på sträckning av banan, finansiering och tidplan. Yttre 
godsspåret utgör ett mellankommunalt intresse och Staffanstorp har inte ensam 
rådighet över beslutet.  

Strandskydd 
Skiftena 9 och 2 berörs i sina sydligaste delar av strandskyddet kring Sege 
å/Torrebergabäcken. Sege å har en stor ekologisk betydelse, eftersom den 
fungerar som spridningskälla och spridningskorridor till det omgivande 
landskapet. Fiskbeståndet är de största zoologiska värdena. Här finns bl a 
grönling, groplöja, sandkrypare och öring, varav samtliga är hotade fiskarter. 
Generellt strandskydd om 100 meter råder. 
 
Teknisk försörjning 

Bil- och cykeltrafik 
Nordanå ligger intill stora vägar som E6 och väg 11. Cykelväg mot Malmö och 
cykelled i blandtrafik mot Staffanstorp passerar strax söder om Nordanå. 

Kollektivtrafik 
Den huvudsakliga strategin för bostadsutbyggnaden i Staffanstorps kommun är 
att denna ska ske i kollektivtrafikgoda lägen.  
Nordanå trafikeras idag av buss 172 mellan Malmö och Staffanstorp/Genarp. 
Bussen går med entimmestrafik vardagar och dagtid lördagar, tvåtimmartrafik 
kvällstid lördagar och söndagar.  
Det finns även en hållplats vid Stora Bernstorp på Malmö stadsbuss linje 4 med 
20-minuterstrafik i rusningstid (ca 2 km från Nordanå). I fördjupningen av 
översiktsplanen för Nordanå föreslås en förlängning av Malmös stadsbuss från 
Stora Bernstorp till Nordanå.  
 
Trafikverket arbetar för närvarande med järnvägsutredning för 
Simrishamnsbanan, se ovan. Närmaste stationer som kan bli aktuella är vid 
Östervärn i Malmö respektive i Staffanstorp.  
I kommunens översiktsplan finns även vidare framtidsfunderingar efter 2038 
som anger möjlig spårbunden utbyggnad till Nordanå.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 

Vatten- och avlopp 
Förutsättningar för vatten, spillvatten och dagvatten måste undersökas inför 
detaljplaneläggning.  

Utbyggnad på jordbruksmark 
I 2 kap 2 § PBL framgår 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. Vid bedömning av lämplig markanvändning 
enligt 2 kap PBL skall bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.  
En planläggning enligt ansökan om planbesked innebär att högklassig (klass 10) 
jordbruksmark tas i anspråk för bostadsutbyggnad. Enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. Bostäder är ett allmänt intresse enligt 2 
kap PBL.  

Störningar 

Kraftledningar 
Områdets södra och västra delar berörs av befintliga 130- respektive 400 kV-
ledningar och magnetfälten kring dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Befintliga kraftledningar och skyddsavstånd kring dessa. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 

Buller 
Nordanå ligger intill stora vägar som E6 och väg 11. Området som ansökan 
omfattar ligger i västra Nordanå, ett par hundra meter från E6. 

Hästar 
Det finns flera hästhagar i områdets närhet. 

Verksamhet 
Det finns en pågående verksamhet i centrala Nordanå som medför såväl buller 
som transporter. 

Kulturmiljö 
Östra delen av Nordanå omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (Görslöv-
Bara-Torup-Hyby M:K116). Odlingsbygdens kring Sege å karaktäriseras av ett 
öppet kulturlandskap med fornlämningar, äldre byggnader, öppna odlingsfält, 
pilerader etc. 

Fornlämningar 
Bytomt, ca 400x200 m (VNV-ÖSÖ). Den ungefärliga utsträckningen av Nordanå 
bytomt markerad utifrån 1806 års karta. 
- - Tillägg dnr 326-4828-2009: Vid frivillig arkeologisk utredning år 2008 tillkom 
ingen ny information om lämningen.  
 

Bilden är hämtad från Riksantikvarieämbetets Fornsök. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 

Sammantagen bedömning 
Staffanstorps kommun har i sin översiktsplan bedömt att Nordanå, som en av de 
större byarna i Staffanstorps kommun, ska tillåtas utvecklas. Genom en 
ansvarsfull utbyggnad som tillvaratar odlingslandskapet och dess kvaliteter hålls 
byarna levande och underlag för service kan behållas. Fler får kontakt med 
odlingslandskapet, vilket ger förutsättningar för bättre samverkan mellan odlare 
och konsumenter. Nya bostäder i Nordanå möter en efterfrågan och bidrar till att 
möjliggöra flyttkedjor som kan frigöra mindre och billiga lägenheter på 
marknaden.  
Stadsbyggnadskontoret har studerat förutsättningarna för planläggningen och 
bedömer att området kan vara lämpligt för planläggning med bebyggelse i 
enlighet med kommunens översiktsplan så att den tillvaratar jordbruksmark 
såväl som möjliggör bostadsutbyggnad. 
Bebyggelsen i detaljplanen ska utformas i enlighet med kommunens 
översiktsplan såväl vad gäller omfattning och utbredning som utformning och 
typ. De delar av området som kan påverkas av yttre godsspåret liksom 
Simrishamnsbanan bör utgå ur planområdet då förutsättningarna för dessa 
spårdragningar ännu ej är klarlagda. Hänsyn måste även tas till planerade 
åtgärder beroende av Simrishamnsbanan, såsom planskild korsning. 
Vidare ska en detaljplaneläggning beakta tankarna i den fördjupade 
översiktsplanen, befintligt strandskydd längs Sege å, befintliga kraftledningar 
och dess skyddsavstånd, buller från intilliggande vägar, pågående verksamhet 
(buller och transporter), hästhållning, kulturmiljö och arkeologiska 
fornlämningar. I samband med planläggning som ökar resandeunderlaget bör 
ytterligare undersökningar av möjligheten till t.ex. utökad linjedragning av 
Malmös stadsbussar inledas.  
Vidare måste förutsättningar för vatten, avlopp och dagvatten utredas och 
markens lämplighet för bebyggelse bedöms slutligen först i samband med 
planläggning. 

Tidplan och ekonomi  
Eventuellt kommande planarbete bekostas av sökanden/fastighetsägaren. Avtal 
och tidplan bestäms i samarbete mellan kommun och sökanden/fastighetsägaren. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna positivt planbesked till ansökan om planbesked för delar av Nordanå 
10:13 under förutsättning: 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 
att detaljplanen tillvaratar jordbruksmark såväl som möjliggör 
bostadsutbyggnad. Bebyggelsen i detaljplanen ska utformas i enlighet med 
kommunens översiktsplan såväl vad gäller omfattning och utbredning som 
utformning och typ. De delar av området som kan påverkas av yttre godsspåret 
liksom Simrishamnsbanan bör utgå ur planområdet. 
Vidare ska en detaljplaneläggning beakta tankarna i den fördjupade 
översiktsplanen, befintligt strandskydd längs Sege å, befintliga kraftledningar 
och dess skyddsavstånd, buller från intilliggande vägar, pågående verksamhet 
(buller och transporter), hästhållning, kulturmiljö och arkeologiska 
fornlämningar. I samband med planläggning bör ytterligare undersökningar av 
möjligheten till t.ex. utökad linjedragning av Malmös stadsbussar inledas. 
Slutligen måste förutsättningar för vatten, avlopp och dagvatten utredas och 
markens lämplighet för bebyggelse bedöms slutligen först i samband med 
planläggning. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar med instämmande av ordföranden att marken på 
fastigheten Nordanå 10:13 utnyttjas mer effektivt och inte bara till enfamiljshus, 
att minst hälften av byggnationen utgörs av hyresrätter samt att yrkandet tillförs 
beslutet. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag till beslut och på liggande 
förslag till beslut med tilläggsyrkandet ovan och finner att nämnden bifaller 
liggande förslag till beslut med tilläggsyrkandet. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt planbesked till ansökan om planbesked för delar av Nordanå 
10:13 under förutsättning: 
 
att detaljplanen tillvaratar jordbruksmark såväl som möjliggör 
bostadsutbyggnad. Bebyggelsen i detaljplanen ska utformas i enlighet med 
kommunens översiktsplan såväl vad gäller omfattning och utbredning som 
utformning och typ. De delar av området som kan påverkas av yttre godsspåret 
liksom Simrishamnsbanan bör utgå ur planområdet. 
Vidare ska en detaljplaneläggning beakta tankarna i den fördjupade  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 67 forts.        2014-09-17 
 

Planbesked för del av Nordanå 10:13 (P0004/2014 ) 
 
översiktsplanen, befintligt strandskydd längs Sege å, befintliga kraftledningar 
och dess skyddsavstånd, buller från intilliggande vägar, pågående verksamhet 
(buller och transporter), hästhållning, kulturmiljö och arkeologiska 
fornlämningar. I samband med planläggning bör ytterligare undersökningar av 
möjligheten till t.ex. utökad linjedragning av Malmös stadsbussar inledas.  
Slutligen måste förutsättningar för vatten, avlopp och dagvatten utredas och 
markens lämplighet för bebyggelse bedöms slutligen först i samband med 
planläggning. 
 
att marken på fastigheten Nordanå 10:13 utnyttjas mer effektivt och inte bara till 
enfamiljshus samt 
 
att minst hälften av byggnationen utgörs av hyresrätter. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift planbesked: 13.320:- 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68                   2014-09-17 
 

Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för 
två enbostadshus (dnr B0039/2014) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter 
om ca 1400 kvm som har avstyckats från Nevishög 15:28. 
 
Befintliga förhållanden 
Nevishög 15:131 och 132 är två småhusfastigheter, belägen vid Dragonvägen i 
Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Fastigheterna har styckats av från 
15:28 och har i samband med detta bildat en gemensamhetsanläggning för 
fördröjning av dagvatten. 
 
Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår inte 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 25 april 2012 att ge positivt 
förhandsbesked för två enbostadshus på samma plats. Denna ansökan är 
identisk och behöver sökas då giltighetstiden för det tidigare beslutet har gått ut. 
Kommunen är endast bunden av givna förhandsbesked när det gäller 
bygglovsansökningar. En förlängning av ett förhandsbesked är en helt ny 
prövning och ska kan föranleda en annan bedömning än tidigare om nya 
uppgifter har tillförts ärendet 

Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit tio berörda grannar, västrabedens 
vägförening, miljöenheten och tekniska enheten för yttrande. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68 forts.        2014-09-17 
 

Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för 
två enbostadshus (dnr B0039/2014) 
 
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 i området bör tillåtas före en fungerande dagvattenlösning för området 
har 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 
att dagvatten får släppas på i befintligt system ska uppvisas i samband med 
bygglovsansökan. 
 
Tekniska enheten/trafikhar 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 i slutet av 
tillfartsvägen inne på fastigheten Nevishög 15:28 och vändplatsen ska lämpligen 
ingå i servitutet för tillfartsvägen. I föreskriften finns angivet hur vändplatsen 
ska vara utformad. Alternativt kan plats för uppställning av avfallsbehållarna 
anordnas för upphämning av avfallet vid Dragonvägen och bör regleras genom 
servitut för detta ändamål på fastigheten Nevishög 15:132. Vägföreningen som 
ansvarar för Dragonvägen måste ges möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Miljöenheten har i yttrande framfört att rubricerade fastigheter ligger i ett 
område med flera hästgårdar och annan djurhållning. Bland annat finns det ett 
område ca 230 meter från rubricerade fastigheter, sydväst om, där det råder en 
detaljplan antagen 2006, som är framtagen speciellt för boende med 
hästverksamhet. Fastigheterna kommer att ligga endast ca 20 meter från 
fastigheten Nevishög 15:29 med fårverksamhet och stall samt tillhörande hagar. 
Nevishög 15:132 kommer att ligga ca 30 meter från gödselhantering och 
Nevishög 15:133 ca 50 meter. Det finns utöver detta flera fastigheter med 
djurhållning (framförallt häst) samt hagar m.m. i området Grevie-Beden samt 
Grevie. Miljöenheten ställer sig negativa till ett positivt förhandsbesked då 
byggnationen på fastigheterna kommer att ligga nära befintlig djurverksamhet 
samt nära verksamhetens gödselhantering. Då området domineras av häst- och 
djurhållning bör området fortsätta utvecklas med bostäder med möjlighet till 
djurhållning så att inga intressekonflikter uppstår. Intressekonflikter kan i 
längden innebära begränsningar för befintlig djurhållning. Om positivt 
förhandsbesked ges förutsätter miljöenheten att sökanden kan visa att  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68 forts.        2014-09-17 
 

Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för 
två enbostadshus (dnr B0039/2014) 
 
riktvärdena för trafikbuller innehålls samt att hushållsspillvattnet från 
fastigheterna kommer genomgå godkänd avloppsrening i enlighet med gällande 
lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det kommunala avloppsnätet. 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att det finns stora problem med 
dagvattenhanteringen i området och man är oroliga för person- och 
trafiksäkerheten på dragonvägen som är smal och svårt att mötas på. 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att man inte anser att det finns utrymme 
att belasta dragonvägen ytterligare och att det finns problem med dagvattnet. 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att dragonvägen inte klarar mer trafik 
och att dag- och spillvattenhanteringen inte fungerar i området. 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att nybyggnation skulle menligt påverka 
boendemiljön längs dragonvägen och att det skulle innebära störningar för deras 
djurhållning. Vidare framför man att dragonvägen inte klarar mer trafik och att 
dag- och spillvattenhanteringen inte fungerar. 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att Dragonvägen är för smal för 
ytterligare utbyggnad och trafiktrycket är för stort gentemot vad vägen är 
dimensionerad för. Vidare framför man att området inte är lämpligt för 
förtätning och att det finns problem med dagvattenhanteringen 
 
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. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68 forts.        2014-09-17 
 

Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för 
två enbostadshus (dnr B0039/2014) 
 
Sökanden har efter kommunicering av beslutsförslag inkommit med yttrande. 
Av yttrandet framgår att man inte instämmer med kontorets skrivelse. Man 
framför att flera av de krav som ställdes i det tidigare förhandsbeskedet har man 
löst, bl a sophämtning, spill- och dagvattenhantering. Vidare framför att man 
aldrig på tio år har haft något obehag av fårverksamheten på grannfastigheten. 
Gödselstacken säger man mest är en trädgårdskompost. Några andra problem 
med djurhållningen i närområdet har men inte upplevt. 
 
Kommentarer till sökandens yttrande 
Sökandens yttrande föranleder inte någon förändring i stadsbyggnadskontorets 
bedömning. Djurhållningen och gödselhanteringen uppmärksammades inte i det 
tidigare förhandsbeskedet men måste tas med i bedömningen i detta ärende. 

Bedömning 
Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och 
området är utsatt för ett stort exploateringstryck. Den tekniska infrastrukturen i 
området är dåligt fungerande och att bygga bostadsenheter som inte själva har 
djurhållning kan skapa konflikter med befintlig djurhållning som kan innebära 
inskränkning eller nedläggning av befintlig djurhållning. 
 
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 
förhandsbesked 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. 
 
Stadsbyggnad/bygglov bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas 
med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området 
innebär att området inte är lämpligt för ytterligare förtätning. Dessutom är 
nybyggnationen inte lämpligt med hänsyn till närheten till gödselhanteringen på 
fastigheten Nevishög 15:29. Nya bostäder kan medverka till en framtida 
inskränkning på grannens möjligheter till fortsatt djurhållning. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 68 forts.        2014-09-17 
 

Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för 
två enbostadshus (dnr B0039/2014) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 2 kap 5 och 6 §§ lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus på fastigheterna Nevishög 15:131 respektive 15:132 
________________ 
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69                  2014-09-17 

Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0159/2014) 

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

Befintliga förhållanden 
Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om 41503 kvm i Grevie-Beden-
området söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i 
öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till 
jordbruksmark. 
 
Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen 
ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 
1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett 
befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. 

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 april 2012 att ge positivt 
förhandsbesked för två enbostadshus på denna och tomten till öster om aktuell 
plats. Tomten i öster har senare styckats av som Grevie 3:48. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår inte 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.  

Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/Plan- och byggenheten har tillskrivit Stadsbyggnad/Tekniska 
enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten, Trafikverket, samt 23 berörda 
fastighetsägare.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69 forts.         2014-09-17 

Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0159/2014) 
 
Tekniska enheten/VA har i yttrande framfört att Vatten och spillvatten är 
utbyggt i området, dock med begränsad kapacitet. Då det beviljas enstaka 
bygglov blir det svårt att dimensionera för fortsatta utbyggnader eftersom va-
verket inte vet hur många fastigheter som kommer att byggas nu och i framtiden. 
Detta kan innebära stora kostnader för va-kollektivet om ledningar måste bytas 
ut till större dimensioner eller byggas ut i kompletterande strukturer. Vidare 
framför man att för dagvattnet i området finns idag inte en långsiktig hållbar 
helhetslösning. En anledning är att det saknas ett övergripande ansvar, eftersom 
Staffanstorps kommun inte har något verksamhetsområde för dagvattnet. Då 
utbyggnad sker genom enstaka bygglov riskerar området att få ett antal 
instängda områden med dagvatten. I instängda områden riskerar egendom att 
skadas till följd av att översvämningar uppstår vid nederbörd. För varje nybyggd 
fastighet, i området, försvåras möjligheten att lösa dagvattenfrågan i större 
sammanhang. Slutligen framför man att med hänvisning till ovanstående bör 
inga ytterligare bygglov i området beviljas förrän fördjupad översiktsplan eller 
program är antagen. 
 
Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att ”Föreskrifter om 
avfallshantering för Staffanstorps kommun", antagen av Kommunfullmäktige 
ska följas. En förutsättning för detta är den vändplats med diameter 20 meter 
som enligt ritningen kommer att anläggas/är anlagd i slutet av utfartsvägen. Med 
tanke på att det börjar bli många hushåll längs Gamlegårdsvägen borde även 
trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister förbättras. 
Förslagsvis genom att en gång- och cykelväg anläggs av exploatören från norra 
delen av Gamlegårdsvägen till gång- och cykelvägen som finns i förlängningen 
av Remontvägen. Genom detta möjliggörs en bra gång- och cykelförbindelse till 
Staffanstorps tätort.” 
 
Miljöenheten har i yttrande framfört att Miljöenheten ställer sig negativa till ett 
positivt förhandsbesked då byggnationen på fastigheterna inte anpassas till 
sådan djurhållning som finns på omkringliggande fastigheter. Då området 
Grevie domineras av häst- och djurhållning bör området fortsätta utvecklas med 
bostäder med möjlighet till bl a hästhållning så att inga intressekonflikter 
uppstår. 
 
Trafikverket har i yttrande ställt sig positiva till byggnationen förutsatt att ny 
utfart inte anläggs mot Grevievägen. 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att man ställer sig negativa till 
förhandsbeskedet.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69 forts.        2014-09-17 

Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0159/2014) 

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 
förhandsbesked 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. 
 
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 
2038, ligger fastigheten till större delen inom det karaktärsområde som utpekats i 
Grevie-Beden. Stadsbyggnad/Plan o Bygg bedömer 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 Grevie 3:4 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, 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69 forts.        2014-09-17 

Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0159/2014) 
 
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,  
 
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 vad gäller 
spillvatten- och dagvattenhantering. Arbetarepartiet Socialdemokraterna vill inte 
belasta området med ytterligare byggnation innan problemen är lösta samt att 
det också görs en trafikutredning innan det planeras för eventuell utbyggnad av 
området.  
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) och eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 69 forts.        2014-09-17 
 

Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr B0159/2014) 

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 Grevie 3:4 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,  
 
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 positivt förhandsbesked enligt fastställd taxa 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70                  2014-09-17 
 

(Personuppgift), åtgärdföreläggande med vite avseende 
överträdelse av plan- och bygglagen (dnr personuppgift) 

Ärende 
Efter anmälan och kontroll har det framkommit att det fortfarande finns upplag, 
maskindelar, bilar, maskiner och annat material utanför det ”godkända 
skrotningsområde” som det finns lovbeslut på att fastighetsägaren får använda 
på rubricerad fastighet. 
 
Stadsbyggnadskontoret har i december besökt platsen och utanför 
fastighetsgränsen och bekräftat att upplagen inte är borttagna. 
 
Historik 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen under åren 
1967 – 2000 behandlat frågor om bygglov och olika förelägganden gällande 
fastigheten (personuppgift). 
 
2000-12-12 § 211 fick nämnden en redovisning i ärendet och ”konstaterade att vid 
behandling av ärendet under året har ansett det område som enligt 
bygglovbeslut 1983 planerats inhägnas med plank vara ”godkänt skrotnings-
område”. För denna tolkning talar länsstyrelsens underlagsmaterial från 1967/77 
där ritningen anger ett inhägnat område endast för reservdelar och dels 
bygglovbeslutet från 1983 med tomtplan utan särskilda angivelser men 
inbegripande ett med plank inhägnat område som överensstämmer med det av 
nämnden intolkade ”skrotningsområdet”. Verksamheten får också anses ha 
förevarit under en så lång tid att ingripande enligt PBL:s 10 kap, utöver vad 
nämnden redan gjort, inte torde vara möjligt pga preskriptionstiden på 10 år.” 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade 2000-06-20 förelagt ägaren att senast 
den 15 september ha bortforslat specificerat upplagsmaterial utanför 
skrotningsområdet. 26 september 2000 konstaterade nämnden att upplags-
material utanför godkänt skrotningsområde avlägsnats medan del av plank i 
enlighet med bygglov § 210/1983 saknades och nämnden beslutade förlänga 
tiden för uppförande av plank till den 30 november 2000. 
Detta beslut överklagades av berörd granne. Länsstyrelsen beslutade 2001-10-05 
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skulle ta upp ärendet på nytt eftersom 
länsstyrelsen konstaterat att upplagsmaterial var placerat utanför det område 
som angetts i handlingarna till bygglovet 1983. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70 forts.         2014-09-17 
 

(Personuppgift), åtgärdföreläggande med vite avseende 
överträdelse av plan- och bygglagen (dnr Personuppgift) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut den 14 mars 2011 att förelägga 
(Personuppgift) att mot vite att undanröja olovliga upplag från marken utanför 
det område som är godkänt som upplag för skrotmaterial. Beslutet har vunnit 
laga kraft och vite har utdömts då området inte har städats av. 

Ärendets handläggning 
Med anledning av klagomålet tillskrevs fastighetsägaren, (Personuppgift) med 
meddelande om att stadsbyggnadskontoret föreslog tre möjliga tider för besök 
och besiktning på fastigheten. Brevet hämtades ut men ingen dök upp då 
stadsbyggnadskontoret var på besök den sista föreslagna tiden. Under besöket 
påträffades en mängd skrotdelar, betongbjälklag, rostiga lastbilar, maskiner, 
maskindelar, oljefat. 
 
Stadsbyggnadskontoret har kommunicerat ett beslutsförslag inför nämndens 
sammanträde i juni. Fastighetsägarens ombud har begärt mer tid att svara på 
skrivelsen och ärendet togs bort från föredragningslistan då. Något svar på 
stadsbyggnadskontorets yttrande har inte inkommit under sommaren. 

Bedömning 
Vid besiktningen den 2 april 2014 framkom det att området fortfarande inte är 
avstädat utanför det område som är avsett för skrotupplag. Material är omflyttat 
sedan förra besiktningen av fastigheten i maj 2013. Stadsbyggnadskontoret gör 
bedömningen att det är lovpliktiga upplag och att det inte är sannolikt att lov 
kan beviljas för ett utökat område med upplag. Fastighetsägaren ska föreläggas 
att undanröja upplagen och återställa marken. Enligt 11 kap 5 § plan- och 
bygglagen ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap, så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag. Om någon har vidtagit 
en åtgärd på en fastighet i strid med plan- och bygglagen får byggnadsnämnden 
enligt 11 kap 20 § förelägga denne att vidta rättelse inom en viss tid. Av 
förteckning bilaga § 70 framgår de upplag som ska undanröjas. 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 70 forts.        2014-09-17 
 

(Personuppgift), åtgärdföreläggande med vite avseende 
överträdelse av plan- och bygglagen (dnr Personuppgift) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 11 kap 20 § vid vite av 75 000 kronor, förelägga fastighetsägaren, 
(Personuppgift), att, inom tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, 
undanröja upplag enligt bilaga § 70 samt att om så inte sker utta fortlöpande vite 
av 15 000 kronor var fjärde månad intill dess de olovliga åtgärderna är 
undanröjda. 
 
att föreläggandet om att undanröja olovliga upplag antecknas hos 
inskrivningsmyndigheten i fastighetsregistrets inskrivningsdel, 
_____________  
 
Underrättelse ”Hur man överklagar”, bifogas 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71                   2014-09-17 

Förbud och vitesföreläggande enligt miljöbalken (1998:808), 
(Personuppgift) (dnr Personuppgift) 

Redogörelse för ärendet 
Miljöenheten har den 16 december 2013 samt den 22 maj 2014 utfört oanmälda 
inspektioner av (Personuppgift) med anledning av ett anonymt klagomål på 
bristande kemikaliehantering. Verksamheten har också lämnat in årsrapport för 
verksamhetsår 2013 i enlighet med nämndens föreläggande. 
 
Nedan redovisas vid inspektionerna konstaterande avvikelser som hänförs till 
verksamheten och som ligger till grund för detta beslut. 
 
Ett fordon med reg. nr (Personuppgift) tömdes vid inspektionsstället den 22 maj 
2014 på kylarvätska som samlades upp i ett blått plastkärl utomhus i anslutning 
till barmark. Vid senare inspektionstillfälle hade behållaren tagits bort vilket 
medförde att kvarvarande kylarvätska rann ut förorenade marken. 
 
Obehandlade fordon och uttjänta bilar som kan utgöra risk för olägenhet för 
miljön stod parkerade direkt på marken. 
 
Ett antal lastbilar stod uppställda på marken i området. Vissa var inte 
demonterade och tömda på miljöfarliga vätskor med risk för läckage. Det lades 
märke till att skrotning av andra lastbilar har inletts genom att reservdelar hade 
demoterats av. 
 
En IBC-behållare med oljeförorenad grusmassa läckte spillolja genom ett hål och 
rann ut till marken.  
 
Bolaget har redovisat i årsrapporten 2013 att 283 liter spillolja, 79 st. oljefilter, 21 
liter bromsvätska samt 269 liter kylvätska har lämnats till SYSAV. 
 

Kommunicering 
Miljöenhetens rapporter över utförda inspektioner, som ligger grund till detta 
beslut, har översänts för kommunicering. Synpunkter har framförts av 
(Personuppgift) och bolaget anser bland annat följande i sak: Bilar i området är 
också avsedda för reperation och dessa bilar ska inte förväxlas med obehandlade 
bilar som är avsedda att skrotas. Obehandlade bilar avsedda att skrotas, lagras 
före behandling på en plats med tät beläggning. Bolaget har uppgett att de 
löpande har tagit reservdelar från egna lastbilar och att denna demontering inte  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2014-09-17 

Förbud och vitesföreläggande enligt miljöbalken (1998:808), 
(Personuppgift) (dnr Personuppgift) 

är inom ramen för en skrotverksamhet med hänvisning till att det är egna 
lastbilar som demonteras. Angående oljeläckage till marken från en IBC-
behållare har bolaget uppgett att det var en ”mycket tråkig händelse”. Åtgärder 
har vidtagits genom att verksamheten har grävt upp förorenade jordmassor där 
behållaren stod. Förorenade massor samt IBC-behållaren ska lämnas till godkänd 
avfallsmottagare.  

Lagstöd 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
meddela de föreläggande och förbud som behövs för att balken eller föreskrifter 
meddelade med stöd av balken ska efterlevas. Med stöd av 26 kap. 14 § 
miljöbalken får ett sådant beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite. 
 
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver en verksamhet om att lämna de uppgifter och handlingar som behövs 
för tillsynen.  
 
I miljöbalkens 2 kap (1-8 §§) finns ett antal allmänna hänsynsregler som ställer 
bindande krav på den som vill göra något, eller tänker göra något, som kan få 
inverkan på miljön eller på människors hälsa. Det är den som vidtar en åtgärd, 
som riskerar att påverka miljön, som också är skyldig att begränsa olägenheterna 
så långt som möjligt. Skulle de ändå uppkomma är det den som förorsakat dessa 
som är skyldig att avhjälpa dem. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för 
de intressen som balken avser att skydda berörs. 
 
Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken, som är den grundläggande 
hänsynsregeln, innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Skrotning av uttjänta motordrivna fordon, t.ex. lastbilar över 3,5 ton, som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen är tillståndspliktiga till Länsstyrelsen 
enligt verksamhetskoden 90.119 i 29 kap. 11 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2014-09-17 

Förbud och vitesföreläggande enligt miljöbalken (1998:808), 
(Personuppgift) (dnr Personuppgift) 

Enligt 2 § bilskrotningsförordningen (2007:186) avses med uttjänt bil: en 
personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som 
är avfall. 
 
Enligt 24 § bilskrotningsförordningen (2007:186) ska lagring av bilarna före 
behandling, ske på en plats med tät ytbeläggning.  
 
Enligt 25 § bilskrotningsförordningen ska uttjänta bilar behandlas på en plats 
med tät ytbeläggning. 
 
Enligt 26 § bilskrotningsförordningen ska uttjänta bilar tömmas, demonteras 
eller på annat sätt neutraliseras på miljöfarliga vätskor; 
1. oljor och oljefilter, 
2. drivmedel, och 
3. andra vätskor än drivmedel och oljor. 

Skäl för beslutet 
Glykol i kylarvätskan är mycket giftigt och det är oacceptabelt ur ett 
miljöhänseende att släppa ut kylarvätska direkt till marken. Bilarna ska 
behandlas på en plats med tät ytbeläggning enligt 25 § 
bilskrotningsförordningen. Av ovannämnda händelse bedömer miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att 25 § bilskrotningsförordningen inte följs för bilar 
som töms på miljöfarliga vätskor.   
 
Det finns risk att uttjänta bilar kan läcka miljöfarliga vätskor och därigenom 
förorena marken då dessa skrotbilar stod på marken. Synligt spill av oljefläckar 
har vid ett av inspektionstillfällen observerats inom hela området vilket tyder på 
att obehandlade bilar ställs direkt på marken. Vissa demonterade bilar var vid 
båda inspektionstillfällen, inte fullständigt tömda på broms-, servo- och/eller 
kylarvätska.  Lagring av bilarna före behandling, ska ske på en plats med tät 
ytbeläggning enligt 24 § bilskrotningsförordningen. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden anser inte att 24 § bilskrotningsförordningen följs för 
förvaring av obehandlade bilarna. 
 
Skrot av lastbilar (> 3500kg) är inte tillåtet utan tillstånd enligt miljöbalken. Enligt 
29 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) är skrotverksamhet för  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2014-09-17 

Förbud och vitesföreläggande enligt miljöbalken (1998:808), 
(Personuppgift) (dnr Personuppgift) 

demontering av lastbilar tillståndspliktig (B-verksamhet) enligt punkt 90.119. 
Tillstånd saknas dock för demontering av tyngre fordon. 
 
Marken kring IBC-behållarna visade tecken på omfattande spill och läckage av 
oljeföroreningar. Hantering på denna plats är oacceptabel ur miljösynpunkt. Ur 
ett miljöhänseende kan spillolja medföra negativ påverkan på miljön. Det finns 
risk att marken förorenas av spilloljan då oljan kan tränga ner genom marken och 
därigenom förorena grundvattnet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser 
inte att allmänna hänsynsregler i miljölagstiftningen följs. För att förhindra 
skador och risk för skador på människor och miljö är det viktigt att förorenade 
områden undersöks och vid behov saneras. 
 
Bolaget har inte kunnat visa genom dokumentation, att farligt avfall har 
omhändertagits av SYSAV. Trots mailförfrågan den 20 maj 2014 om att inkomma 
med dokumentation som verifierar att farligt avfall har omhändertagits av 
SYSAV, har bolaget inte inkommit med efterfrågade uppgifter. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är angeläget med 
hänvisning till lagstiftningen och hänsyn till miljön, att ovan nämnda 
avvikelser åtgärdas snarast.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vitesförelägger för att säkerställa att 
erforderliga åtgärder vidtas. Eftersom hänsynskrav i 2 kap. miljöbalken och 
bilskrotningsförordningen inte följs samt att efterfrågade uppgifter för hantering 
av farligt avfall inte har inkommit, finns det skäl att vid vite, förelägga 
verksamheten att åtgärda de omnämnda avikelser i rapporten som behövs för att 
förhindra olägenhet för miljön. 
 
De synpunkter som har tillförts ärendet i samband med kommuniceringen 
ändrar inte miljö- och samhällsbyggnadsnämndens inställning och bedömning i 
ärendet. Bolaget har uppgett att vissa fordon på bilskroten inte är att betrakta 
som skrotbilar då dessa bilar har varit föremål för reperation och försäljning. 
Därför kan dessa bilar stå på mark utan tät ytbeläggning enligt bolagets 
uppfattning. Bilar som har stått utomhus utan tät beläggning vid 
inspektionstillfällen, är avställda eller avregistrerade hos Transportstyrelsen och 
har då rimligtvis lämnats in som avfall från tidigare fordonsägare avsedda för 
bilskrotning.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 71 forts.        2014-09-17 

Förbud och vitesföreläggande enligt miljöbalken (1998:808), 
(Personuppgift) (dnr Personuppgift) 

 
Mot bakgrund av detta samt bilarnas dåliga skick, får dessa bilar betraktas som 
skrotbilar i denna bemärkelse oavsett om de ska repareras och säljas vidare eller 
skrotas. Bolaget har uppgett att de löpande har tagit reservdelar från egna 
lastbilar och att denna demontering inte är inom ramen för en skrotverksamhet 
med hänvisning till att det är egna lastbilar som demonteras.  
 
Tillstånd saknas dock för demontering av tyngre fordon och det spelar ingen roll 
om bolaget äger lastbilarna eller inte, i enlighet med tillsynsvägledning som har 
erhållits från Naturvårdverket. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 26 kap. 9 och 14 § § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning 
till 24-26 §§ bilskrotningsförordningen samt 29 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251), förbjuda (Personuppgift) på fastigheten 
(Personuppgift): 
 

1)   att på så sätt som anges i 26 § bilskrotningsförordningen, behandla 
uttjänta fordon på underlag som inte är tät och invallad.  

2) att förvara uttjänta och obehandlade skrotbilar, innan behandling som 
framgår av 24 § bilskrotningsförordningen, utomhus d.v.s. utan tät 
beläggning och tak. 

3) att demontera lastbilar utan tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Vid underlåtelse att följa ovanstående förbud, ska (Personuppgift) utge ett vite 
uppgående till 10 000 kronor för varje överträdelse av något meddelat förbud 
enligt 1), 2) eller 3) ovan. 
 
att med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 § § miljöbalken förelägga (Personuppgift), 
vid vite av 10 000 kronor, att senast  
2 veckor efter delfåendet av detta beslut, redovisa följande till nämnden: 

-skriftlig dokumentation som styrker och verifierar att det farliga avfall enligt 
bolagets till nämnden inskickade årsrapport för verksamhetsår 2013, d.v.s. 283 
liter spillolja, 79 st. oljefilter, 21 liter bromsvätska samt 269 liter kylvätska, har 
tagits omhand av SYSAV. 
_____________  
Underrättelse, ”Hur man överklagar”, bifogas 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 72                   2014-09-17 

Förslag till ändring av vägnamn inom Vikhemsområdet  
(dnr 2014-B0396) 

Vägnamn inom Vikhemsområdet etapp II, Taktegelvägen och Håltegelvägen, 
antogs i samband med detaljplanens antagande. Dessa vägnamn har också 
fortsatt in på etapp III. Vid numrering av etapp III konstateras att det inte 
fungerar i dess nuvarande omfattning med adressnumreringen. 
 
Genomgång har gjorts av vägnamn och numrering av etapp II och III och det har 
konstaterats att det bästa vore att ändra vägnamnen Taktegelvägen och 
Håltegelvägen inom etapp II. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att Taktegelvägen och Håltegelvägen tas bort som vägnamn ur etapp II men 
behålls i etapp III, 
 
att Småtegelvägen börjar vid Tappersborgsvägen fram till Stortegelvägen i 
enlighet med streckad linje på bifogad karta, bilaga § 72. 
 
att Stortegelvägen börjar vid Tappersborgsvägen fram till Småtegelvägen i 
enlighet med punktstreckad linje på bifogad karta, bilaga § 72.  
_____________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 73                  2014-09-17 

Förslag till nytt vägnamn, väg till Hjärups IP (dnr 2014-B0421) 

Vägnamn i nya detaljplaner antas normalt i samband med detaljplanens 
antagande. När detaljplanen för Del av Stora Uppåkra 12:2 – Hjärup IP antogs så 
togs ej beslut om vägnamn på vägen inom detaljplaneområdet.  
 
Kommunens namngrupp ger namnförslaget Parkallén för aktuell väg. Att 
använda allé i vägnamnet anses lämpligt då det kommer att anläggas en trädallé 
längs vägen enligt illustrationsplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta vägnamnet Parkallén för vägen inom detaljplanen Del av Stora Uppåkra 
12:2 – Hjärup IP i enlighet med bifogad karta, bilaga § 73. 
_____________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74                  2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Inledning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och 
miljöskyddsområdet. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen 
planeras utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som 
riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden 
genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. 
Delårsredovisningen är en avrapportering av vilken tillsyn som bedrivits, antal 
ärende m.m. och gäller för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2013. I 
redovisningen anges antal ärende m.m. som inkommit under perioden. Utöver 
detta pågår även handläggning av ärenden som påbörjats före den 1 januari 2013. 

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

Nämndens prioriterade mål – från budget 2014 
- Handläggningen ska vara tidseffektiv, rättssäker och trygg med kunden i fokus. 
- Myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten ska följa 
beslutad kontroll- och tillsynsplan. 
- Kvalitetsdeklarationer har upprättas och kommer att utvärderas under år 2014.  
 
Miljöenheten bedriver tillsyn mm i enlighet med beslutad kontroll- och 
tillsynsplan. 
 
Utvärdering av kvalitetsdeklarationerna visar att Miljöenheten klarar målen. Viss 
fördröjning har inledningsvis funnits att avseende att skicka bekräftelse på 
inkomna ärenden, vilket vi nu kommit tillrätta med. För övrigt visar 
utvärderingen att Miljöenheten har en effektiv handläggning. 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Hittills har Miljöenheten erhållit 22 svar, varav alla har gett högsta betyg 
avseende ”Jag blev trevligt bemött” och ”Jag kände mig förstådd” avseende ”Jag 
fick kunskap om de regler som gäller” har 20 svar redovisar högsta betyg och 2 
svar näst högsta. 
 
Därutöver har Miljöenheten erhållit 4 kommentarer; 
”Bra tips av kunnig personal” 
”Bara glada” 
”Vi hade ett trevligt möte vid inspektionen den 23 januari kl. 09.00, kontrollen 
gick bra” 
”Vill förstärka alla 3 punkterna och lyfta fram Margarets arbete, samt betona 
vilken resurs hon är för Staffanstorps kommun. Äntligen har kommunen fått en 
hjälpsam inspektör” 

Miljöfarlig verksamhet   
Med A-verksamhet avses tillståndspliktig verksamhet, tillstånd söks hos mark- 
och miljödomstolen. Med B-verksamhet avses tillståndspliktig verksamhet, 
tillstånd söks hos länsstyrelsen. Med C-verksamhet avses anmälningspliktig 
verksamhet, anmälan görs till kommunen (miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden). U-verksamheter är inte anmälningspliktiga, miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn. Med miljöfarlig verksamhet avses bl.a. 
utsläpp av avloppsvatten, användning av mark, byggnader eller anläggningar på 
ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Ett urval (ca 5 st av totalt 37) av anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (C-verks.) inspekteras. Tillsyn kommer också att sker 
genom handläggning av miljörapporter (ca 30 st). 

- Tillsyn av U-verksamheter: (ca 22 st av totalt 150) fördelat bl.a. på 6 
växthus, 1 tandläkare, 15 mekaniska verkstäder mm 

- Tillsyn på lantbruk med växtodling (ca 21 av totalt 72)  
- Handläggning av ärende som rör prövningspliktig miljöfarlig verksamhet, 

vägar, industrier m.m. där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 
remissmyndighet. 

- Handlägga ärende gällande användning av slam på åkermark. 
- Handlägga ärende om anmälan av värmepumpar. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

1 st C-verksamheter och 12 U-verksamheter har inspekterats. Totalt har 25 
årsrapporter (Göran) för C-verksamheter inkommit varav 24 har handlagts och 
avslutats. Det har inkommit 0 anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet 
(nya alternativt förändring i befintliga verksamheter). 
 
Det har inkommit tre anmälningar om användning av slam på åkermark.    
 
Det har inkommit 2 anmälningar om värmepumpar varav samtliga har 
handlagts färdigt.  
 
Totalt 10 tillsynsbesök har gjorts på lantbruk och ytterligare en verksamhet ska få 
tillsyn i september. 
 
En C-verksamhet har besökts med anledning av att vi är med i projektet PROEFF 
III som har fokus på energieffektivisering på större företag och lantbruk.  

Avfall och producentansvar 
Avfall ska tas om hand på ett sådant sätt, så att det inte orsakar hälsoproblem 
eller miljöstörningar.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Tillsyn av återvinningsstationer (7 av totalt 7) 
- Handläggning av avfallsfrågor enligt miljöbalken. 
- Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning. 
- Handläggning av anmälningar om kompostering. 
- Handläggning av ärende gällande nedlagda deponier (Vesum, 

Sockerbruket) 
 
Återvinningsstationerna har i år haft tillsyn två gånger.   
 
Fyra remisser från Länsstyrelsen gällande tillstånd för transport av farligt har 
inkommit.  
 
Enskilda avlopp m.m. 
I kommunen finns det cirka 180 enskilda avloppsanläggningar. Under 2009 
påbörjades åter handläggning av de enskilda avlopp som ej uppfyller krav på 
rening (dvs endast slamavskiljning).  Totalt finns det 30 anläggningar kvar som 
inte uppfyller de gamla råden. Av dessa är ca 13 fastigheter bebodda.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Miljöenheten avvaktar med att ställa krav på nya avloppsanläggningar på de 
obebodda fastigheterna. 
 
Under 2014 ska avloppsanläggningar med slamavskiljning och markbäddar/infil-
tration, som anlades under 80-90 talet prioriteras. Eventuellt ytterligare renings-
åtgärder kan krävas där markbäddens funktion troligtvis inte erbjuder tillräcklig 
fosforrening. Nya avloppsanordningar måste anordnas om de befintliga anlägg-
ningarna inte fungerar. 
 
Stora Mölleberga ska under 2014 anslutas till kommunala avloppsnätet då ett 
antal underkända avlopp kommer att åtgärdas. Övriga underkända avlopp som 
inte kan få kommunalt avlopp, har nämnden vitesförelagts där dessa avlopp 
kommer följas upp. 
 
Miljöenheten avvaktar med att ställa krav på underkända avlopp i Särslöv då 
dessa fastigheter kan få kommunalt avlopp på längre sikt.  
 
Tillsynen över ledningsnätet har sedan några år tillbaka övergått från 
länsstyrelsen till kommunen. Tillsynen omfattar bl.a. uppföljning av 
saneringsplan för avloppsledningsnätet. Under 2014 kommer medverkan ske i 
projekt om ledningsnätet, ett projekt som drivs av Miljösamverkan Skåne.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

- Handlägga inkommande avloppsärenden. 
- Medverkan i projekt samt tillsyn-uppföljning av tekniska nämndens 

saneringsplan för avloppsledningsnätet, handläggning driftsstörningar. 
- Uppföljning av avlopp i Stora Mölleberga 
- Fortsatt handläggning av enskilda avloppen i kommunen som 

vitesförelagts 
- Handläggning av ca 20 enskilda avlopp med markbäddar/infiltration. 

Några enstaka anläggningar (cirka 3 st) som saknar längre gående rening än 
slamavskiljning kvarstår. Nio fastigheter har anslutits till kommunalt avlopp i 
Stora Mölleberga. Handläggning av enskilda avlopp med markbäddar har 
påbörjats och 10 st avloppsanläggningar har inventerats. Flertalet markbäddar 
har fungerat utan anmärkning. Några har dock fått åtgärda brister på befintlig 
markbädd. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Inga ansökan om tillstånd för avloppsanläggning och tillstånd har inkommit. 
 
Tillsyn över kommunens saneringsplan har påbörjats. Miljöenheten medverkar i 
projektet ”Ledningsnätet” som drivs av Miljösamverkan Skåne. Tillsynskampanj 
kommer att bedrivas under 2015 och därför kommer tillsynen att ha större fokus 
då. Utöver detta är Miljöenheten aktiva i arbetet rörandes framtagande av den 
nya VA-planen för Staffanstorps kommun. Saneringsplanen ingår som en del av 
denna.  

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

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

- Medverka i projekt Sockerbruket. 
- Ansvarsutredning för f.d. Grevie jaktskyttebana är genomförd och 

ansökan om statliga medel har skickats in. Beroende på utfallet kommer 
mer eller mindre tid att åtgå för tillsyn. 

- Fortsatt arbete med tillsyn på övriga prioriterade förorenade områden där 
kommunen är tillsynsmyndighet. 

- Ev. använda metod för inventering av förorenade områden i samband 
med tillsyn på C-verksamheter. 

 
Miljöenheten har under år 2013 färdigställt ansvarsutredning gällande f.d. Grevie 
jaktskyttebana. Ansvarsutredningen har kommunicerats med bl.a. berörda 
fastighetsägare och Länsstyrelsen i Skåne län. Ansvarsutredningen har också 
ingått som ett underlag för Länsstyrelsens ansökan från år 2013 om statliga 
medel för att bekosta komplettarande undersökningar och riskbedömning. 
Under våren 2014 har Länsstyrelsen informerat kommunen om att Grevie 
Jaktskyttebana inte tilldelats några medel för komplettarande undersökningar 
och riskbedömning från Naturvårdsverket. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Tekniska enheten har under år 2013 påbörjat arbetet med att ta fram nytt 
kontrollprogram för Vesums deponi. Fortsatt arbete har skett under våren 2014. 

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

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

- Handlägga anmälningar/ansökningar om spridning av 
bekämpningsmedel. 

- Handlägga ärende gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (kontrollrapporter cisterner – ca 30). 

- Delta i projekt, SMID 2014 (ca 5 verksamheter).  
 
Det har inkommit 36 årsrapporter avseende köldmedium varav 7 har handlagts 
klart. 
 
En remiss från Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd enligt förordning 
om kemiska produkter har handlagts. 
 
Ett tillstånd och två anmälningar om kemisk bekämpning har handlagts samt 17 
cisternärenden (beslut om återkommande kontroll samt skrotning av cistern). 
 
Det nationella projektet ”Smycken i detaljhandeln, SMID2014” har bedrivits 
under våren. Flertalet butiker besöktes, av dessa var det fyra butiker som hade 
smycken som var intressanta att undersöka. Totalt köptes sju smycken för 
provtagning.  

Skydd av naturen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken inom naturvården. Från och med den 1 juli 2009 gäller nya 
strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna får huvudansvaret 
för att pröva frågor om strandskyddet. Några områden är undantagna, bl.a.  
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

naturreservat och biotopskyddsområden, inom dessa områden är det 
länsstyrelsen som prövar strandskyddsdispenser.   
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

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

strandskyddsområden. 
- Tillsyn av att bestämmelser och beslut inom strandskyddsområden 

efterlevs. 
 
Fem anmälningar om samråd har handlagts, däremot har några ansökningar om 
dispens från strandskyddsbestämmelser har inte inkommit under perioden. 
 
Ett klagomål angående nerfälda träd inom strandskyddsområde har handlagts. 

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

- Tillsyn solarier (4 st).  
- Tillsyn av skolor genom deltagande av Socialstyrelsen Nationella 

tillsynsprojekt (ca 17 st).  
- Tillsyn Bråhögsbadet. 
- Hantering av klagomål.  
- Handlägga ärende om tillstånd för djurhållning inom planlagda områden. 
- Tillsyn av offentliga lokaler inom Miljsamverkan Skånes projekt 

Idrottshallar/Gym (ca 25 st fördelat på 2014-2015). 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Tillsyn har skett på Bråhögsbadet, därutöver har två anmälningar om 
driftstörningar har inkommit som avsett höga bakteriehalter i badvattnet. 
 
Tillsyn av cirka 17 skolor ska göras under hösten. 
 
Det har inkommit totalt 3 klagomål gällande t.ex. skällande hundar, fåglar.  
 
Flertalet samtal (ca 15 st) har inkommit under vår/sommar gällandes störande 
fåglar (oljud, nedskräpning). De flesta har hänvisats till den kommunala 
skyddsjägaren. Likaså har flertalet samtal (ca 5-10 st) inkommit rörandes 
lösspringande katter.   
 
Tillsyn av idrottshallar/gym inom Miljösamverkan Skånes projekt har delvis 
genomförts. Tillsyn kommer även att ske under 2015. Gym har tagits bort ur 
projektet då behovet av tillsyn anses vara störst på idrottshallar, därför har 
antalet objekt att inspektera minskat. Under våren har tre verksamheter besökts, 
det vill säga totalt 6 idrottshallar. En fjärde verksamhet kommer att besökas 
under hösten.  

Läkemedel 
Enligt 20 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den 
kommun där sådan detaljhandel bedrivs kontrollera efterlevnaden av denna lag 
och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Kommunfullmäktige 
har beslutat att det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ska utöva 
tillsynen. Det är ett nytt tillsynsområde så utöver tillsyn har även tid avsatts för 
inläsning och ev. utbildning inom området. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Ingen tillsyn 2014, fokus vartannat år 

Miljövervakning 
Miljöövervakning handlar om att genom mätningar och undersökningar 
kontrollera tillståndet i miljön och följa trender. Miljöövervakning ska beskriva 
tillståndet och jämföras med uppsatta lokal, regionala och nationella miljömål.  
Var 7:e månad gör miljöenheten mätning av bakgrundsstrålning i två bestämda 
referenspunkter i kommunen (Esarps kyrka och Staffansvallen). Syftet med 
mätningarna är dels att träna rutinerna för mätning dels att få information om 
bakgrundsstrålningen. 
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Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Mäta bakgrundsstrålning i kommunens mätpunkter var 7:e månad. 
- Delta i Luftvårdsförbundets årskonferens.  

 
Referensmätning av bakgrundstrålning har utförts under mars månad. 
 
Miljöenheten deltog på Luftvårdsförbundets årskonferens i Höör den 24 april. 

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

- Fortlöpande kontroll av verksamheterna (ca 90 st av totalt ca 150 st). 
- Hantering av klagomål och matförgiftningar. 
- Delta i projekt inom Yes samverkan, t ex allergikost. 
- Fortlöpande publicering av resultat från kontroller på webbsidan. 

 
Verksamheterna kontrolleras fortlöpande och 49 av 90 planerade inspektioner 
och revisioner har utförts. Uppföljande inspektioner har dessutom utförts på 6 
verksamheter. 
 
Miljöenheten har registrerat 7 nya livsmedelsföretag i kommunen och 
avregistrerat 7 som inte längre bedriver verksamhet här. 
 
Det har inkommit 6 klagomål på livsmedelsverksamheterna. Klagomålen gällde 
bl.a. misstänkt matförgiftning och ifrågasatt hantering av livsmedel.  
 
Ett RASFF-meddelande (Rapid Alert System for Food and Feed) har inkommit 
under våren, gällande saluhållande av importerad rå kyckling från Thailand, 
inkommen via Danmark. Produkten stoppades då den visade sig innehålla 
Salmonella. RASFF är EU´s varningssystem för icke säkra livsmedels- och 
foderprodukter. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Ett gemensamt kommunprojekt inom Yes-kommunerna avseende allergikost 
inom skola, förskola och omsorg har påbörjats. 
 
Miljöenhetens inspektionsrapporter läggs ut kontinuerligt på kommunens 
webbplats efter genomförda inspektioner. 
 

Statistik ärende 
År 2011 (1 jan-31 

aug) 
2012 (1 jan-31 
aug) 

2013 1 jan-31 
aug) 

2014 1 jan-31 
aug) 

Antal 481 569 368 341 

 

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

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

 
Miljöenheten har yttrat sig i 13 ärenden gällande förhandsbesked om bygglov, 
bygglov samt planer. Deltagande i samråds- och planeringsmöte pågår 
kontinuerligt.  
 
Miljöenheten har hittills under året deltagit i ett möte i Samarbetsorganet Malmö 
Airport. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2013 om kontroll- 
och tillsynsplan för miljöenheten gällande 2014.  
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 74 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, Miljöenheten (dnr M2014-0342) 

Miljöenheten bedömer att vi hittills under 2014 i stort lagt upp arbetet i enlighet 
med aktuell kontroll- och tillsynsplan. Inom hälsoskyddsområdet och 
miljöområdet har det dock funnit en hel del tidskrävande klagomålsärenden och 
frågor om nedskräpning vilket  har haft en viss undanträngande effekt på den 
planerade tillsynen. 
 
Livsmedelstillsynen ligger i nivå med vad som har planerats för 2014.  
 
Carina Dilton (S) lämnar protokollsanteckning från Socialdemokraterna i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden, bilaga § 74.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
_____________  
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75                  2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

Inledning 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (fr o m 2009) en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet biträder miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen, och som handhar det 
närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. 
 
För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar vi med detaljplaner, remiss-
yttranden, förhandsbesked, bygglov/bygganmälan och ventilationskontroll. 
Avdelningen biträder också allmänheten och byggherrar med råd och service. 
Enheten arbetar också med översiktsplanering och planprogram på uppdrag av 
kommunstyrelsen samt bostadsanpassning (BAB) för socialnämnden. 
 
Årsplanen för 2014 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och 
byggenheten planerar att driva under året. Delårsredovisningen är en 
avrapportering av den verksamhet som bedrivits, antal ärenden mm, och gäller 
för perioden 1 januari till och med augusti 2014. 
 

Övergripande mål 

Mandatperiodsbeställningen 
De delar av genomförandeplanen som direkt berör plan- och byggenhetens 
verksamhet för 2014 redovisas här.  
 
Politikområdet ”Attraktiv levnadsmiljö”: 

- Årligen ska MoSN anta detaljplaner som sammanlagt möjliggör 
byggandet av minst 100 bostäder. Målet uppfyllt. Fyra detaljplaner med 
byggrätter för sammanlagt ca 250 bostäder har antagits under perioden – Dp 
Pihlängen (150-200), Dp Vallby/Myllan (14), Dp Åkerslundshusen (50), Dp 
Tågvägen (12). Detaljplanerna har ännu ej vunnit laga kraft. 

Politikområdet ”Medborgarens livskvalitet i fokus”: 
- NKI-NöjdKundIndex-mätning genomförs. Ej uppfyllt. Arbetet avvaktar 

central samordning avseende bl a framtagande av utvärderingsmetoder 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

- Digitalt arkiv införs och slutförs. Ej uppfyllt. Ett visst utredningsarbete har 
genomförts men enheten har ej kunnat slutföra arbetet pga att erforderliga 
personresurser ej har kunnat frigöras för uppgiften. Upphandling och 
gallring/sortering beräknas kunna ske under hösten 2014 varefter själva 
scanningen kan komma att genomföras under första halvåret 2015. 

- Digitalt E-bygglov införs. Ej uppfyllt. Utredningsarbete har slutförts och 
genomförande beräknas kunna ske under i slutet av året. 
 

Personal 
Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: 
- Ingrid Persson, bygglovadministratör, 50%. 
- Alexander Jönsson, byggnadsinspektör, 100%. 
- Jonas Bergenudd, bygglovarkitekt, 100%. 
- Anna Walldén, Administrativ handläggare, BAB och arkiv, 50% (50% Miljö). 
- Thomas Lexén, stadsarkitekt/ plan- och byggchef, 100% (50% plan, 50% bygg). 
- Lowe Kisiel, planarkitekt 100%. 
- Katarina Jeraeus, planarkitekt 100%. 
 
Kommentar: Lena Larsson, tidigare nämndsekreterare/bygglovhandläggare, har vid ett 
flertal tillfällen under perioden arbetat som timanställd – i genomsnitt ca 3 dagar/månad. 
Sofia Tjernström, planarkitekt, har varit tjänstledig t o m 2014-08-15. Planarkitekt Anna 
Fogelberg har varit föräldraledig under hela perioden. 
 

Plan 
Planverksamhetens huvuduppgift är framtagande av planprogram, detaljplaner, 
fördjupningar till översiktsplanen samt i förekommande fall samordning och 
ledning av konsulter. I arbetet ingår också att samråda och föra en god dialog 
med medborgarna.  
 
Under perioden har planavdelningen arbetat med följande uppdrag: 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

Typ Namn Status 
Dp Anneroskolan pågående 
Dp Borggårdsskolan pågående 
Dp Gamla Busstationen pågående 
Dp Bråhögsbadet  pågående/vilande 
Ädp Brågarps industriområde ant 140226, laga kraft 140331 
DpP Flackarps by pågående/vilande 
Dp Flackarp omformarstation (TRV) pågående 
Dp Hjärup NO etapp II – 2 dp pågående 
Utr Hjärup SV (Skanska) pågående 
Dp  Hjärup Tågvägen ant 2014-06-04 
Dpp Hjärup Västerstad *) pågående 
Dp Hjärup Spårområdet (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Vragerupsvägen (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Banvallsvägen (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Stationsbron (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Åttevägen  pågående 
Dp Hjärup Åkerslundshusen ant 2014-06-04 
Dp Hjärup Ängslyckan pågående/vilande 
Dp Hjärup Äppelhagen pågående 
Dp Knästorps kvarn *) pågående 
Dp Kyrkheddinge, Almlunda förskola ant 2014-06-04 
Dp Kyrkheddinge, Bjällerupsvägen pågående 
Dp Kyrkheddinge, verksamhetsområde pågående 
Dp Pihlängen ant 2014-04-16 
Dp Skånevägen/Annerovägen (koloniomr) antagen /upphävd/pågående 
Utr/Dpp Sockerstan pågående 
Dp Stp-hus Nordanå pågående/vilande 
Övr Strategi för Hembygden pågående 
Övr Strategi för stadsliv i Staffanstorp Pågående/vilande 
DpP Trolle By (Flackarps Trädgårdsby) pågående/vilande 
Dp Uppåkra arkeologiska center pågående/vilande 
Dp Vallby-Myllan ant 2014-04-16 
Dp Vikhem etapp IV pågående 
Dp Åttan pågående 

 
Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning, Övr=övrigt  
*) = nya projekt jan-aug 2014 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

Under perioden har 2 nya uppdrag tillkommit medan 6 detaljplaner antagits. En 
av dessa har vunnit laga kraft (Ädp Brågarps industriområde) medan övriga har 
överklagats (Pihlängen, Tågvägen, Åkerslundshusen, Almlunda förskola) eller 
både överklagats och samtidigt överprövas av länsstyrelsen (Vallby/Myllan). 
 
Sedan den senaste redovisningen har 8 tidigare antagna detaljplaner vunnit laga 
kraft, arkiverats och tagits bort från listan. Uppdragsmängden har såsom 
prognostiserats minskat från omkring 40 till ca 35. 
 
Uppföljning 2005 – aug 2014 
 

Beslut 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 
 
2011 

 
2012 

 
2013 

- aug 
2014 

Detaljplaner           

uppdrag 6 2 3 8 6 5 12 7 9 2 

antagande 4 7 6 3 4 3 3 12 3 6 

 
 
Samrådsmöten har hållits i följande detaljplaneprojekt: Dp Anneroskolan, Dp 
Hjärup Äppelhagen, Dp Hjärup NO etapp II, Dp Flackarp omformarstation. 
Dessutom har extra dialogmöten hållits i följande projekt: Dp Kyrkheddinge 
Almlunda förskola och Dp Anneroskolan. 
 

Bygg 

Bygglov 
Avdelningen handlägger normalt 350 - 400 bygglovärenden per år*). Omkring en 
fjärdedel av dessa är av komplicerad art där tekniskt samråd ingår i 
handläggningen.  
Till det tillkommer omkring 10-15 ansökningar om förhandsbesked. För 
huvuddelen av ärendena gäller att beslut tas i delegation enligt gällande 
delegationsordning, varför endast ett mindre antal ärende lyfts till nämnden för 
beslut. De typer av ärenden som lyfts till nämnden är förhandsbesked, bygglov 
av principiell art, avslag, samt tillsynsärenden.  

*) Genomsnitt för åren 2005-2013 är 357 ärenden/år. 
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Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

Uppföljning 2005 – aug 2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 
2013 

 
- aug 
2014 

Bygglov 
Delegations-
beslut 
 
Handläggnings-
tid, dagar*) 

 
401 

 
Ingen 

uppgift 

 

 
446 

 
Ingen 

uppgift 

 

 
423 

 
Ingen 

uppgift 

 

362 
 

16,2 

332 
 

14,3 

370 
 

11,2 

299 
 

13,0 

285 
 

14,0 

298 
 

13,6 

147 
 

29 

Bygglov 
nämndsbeslut 

 
11 

 
5 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
0 

 
Förhands-
besked 
inkomna 
ärenden/ 
nämndsbeslut 
 

  
12 

4 pos, 

5 neg, 

1 återk, 

2 ej 

avgj. 

 

 

 
11 

6 pos, 

3 neg 

1 återk, 

1 ej 

avgj. 

 

 

  
22 

14 pos, 

7 neg, 

1 återk. 

 

 

 
11 

6 pos, 2 

neg, 

1 återk. 

2 ej 

avgj. 

 

 

 
12 

3 pos, 1 

neg, 

4 återk. 

2 till KS 

2 ej 

avgj.  

 

 
20 

11 pos,  

1 neg, 

1 återk. 

7 ej 

avgj.  

 

 
15 

9 pos, 

2 neg, 

1 återk, 

3 ej 

avgj. 

 
12 

10 pos, 

(varav 3 

fr 2011), 

1 neg, 

4 ej 

avgj. 

 
12 

6 pos, 

(varav 3 

fr 2012), 

4 neg, 

5 ej avgj  

 
11 

7 pos, 

(varav 3 

fr 2013), 

2 neg, 

varav 1 

fr 2013), 

6 ej avgj  

 
Tekn. samråd 

 
68 

 
119 

 
91 

 
75 

 
88 

 
63 

 
41 

 
50 

 
56 

 
22 

*) Den genomsnittliga handläggningstiden är beräknad utifrån 59 
planenliga, kompletta ärenden som inkommit och avslutats inom 
perioden. 
 
Antalet bygglovärenden som avgjorts under perioden är lägre än motsvarande 
mängd för fjolåret – 147 jämfört med 203. Den genomsnittliga 
handläggningstiden har ökat från tidigare omkring 14 dagar till 29. Antalet 
ärenden som inkommit under perioden är större än det antal som har kunnat 
avslutas. En viss uppdämning av ärendemängden har därigenom skett. 
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Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

Ventilationskontroll 
 
I samband med införande av den nya plan- och bygglagen 2011 upphävdes den 
tidigare förordningen om funktionskontroll för ventilationssystem (OVK). 
Regelverket lyftes in i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen och 
samtidigt infördes vissa ändringar – bland annat skärptes certifieringskraven och 
kraven på kommunal tillsyn. Det är fortfarande byggnadens ägare som ansvarar 
för att kontroll utförs medan kommunen har fått ett förtydligat tillsynsansvar 
över kontrollerna.  
 
Uppföljning jan – aug 2014 
Under perioden har enheten färdigställt arbetet med att utveckla rutiner för att 
efterleva det förtydligade tillsynsansvaret.  
 

Övrigt  

Strategi för Hembygd / Kulturmiljöprogram  
 
I Skånska åtgärder för miljömålen anges för miljömålet ”God bebyggd miljö”att: 
”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas.” 
 
I syfte ta fram en strategi som hjälper till att utveckla hembygden för den byggda 
miljön enligt Framtidens kommun - perspektiv 2038, och dessutom tillgodoser 
miljökvalitetsmålet enligt ovan, påbörjades under 2011 arbetet med ” Strategi för 
hembygden –  för den byggda miljön”. Strategin är tänkt att också fungera som 
ett kulturmiljöprogram där kommunens samtliga bebyggelsemiljöer inventeras 
och värderas utifrån kulturhistoriska och estetiska parametrar. Programmet ska 
kunna ge råd och riktlinjer till hjälp för medborgarna, samt ge förslag på 
framtida utvecklingsmöjligheter.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att handla upp ett team av konsulter enligt 
anbudsunderlaget. 2012-04-25 informerades nämnden om det pågående arbetet 
för den första delen, Staffanstorp. Under våren/sommaren  2014 har arbetet med 
Staffanstorpsdelen slutförts och materialet har sammanställts. 
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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 75 forts.        2014-09-17 

Delårsredovisning 2014, plan- och byggenheten(dnr B0400/2014) 

 
Carina Dilton (S) lämnar protokollsanteckning från Socialdemokraterna i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden, bilaga § 75. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
_____________  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 76                  2014-09-17 
 
Ekonomisk uppföljning/Delårsrapport 2014 (dnr B0190/2013) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning/delårsrapport tom augusti månad 2014 som 
föredrages vid nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
 
________________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 77                  2014-09-17 
 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter (LTF): 
 
1230 2014:0007 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om tillfälligt 
förbud mot trafik med fordon på Storgatan och Valhallavägen i Staffanstorp. 
 
1230 2014:0008 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om att trafik 
tillfälligt får föras i båda riktningarna på Norregatan i Staffanstorp. 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(Personuppgift). 
_______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 78                  2014-09-17 
 

Delegationsbeslut miljöärenden 
 
Anmäles att följande miljöinspektörer (CL),(LÅ), (MÅ), (JH), (KALI) och (GE) 
med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidare-delegation beslut 2013-08-22 har fattat beslut i ärenden enligt bilaga § 78 
(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. 
_______________  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 79                 2014-09-17 

 

Delegationsbeslut byggärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 95/2013 och  
§ 59/2014 har fattat beslut i ärenden enligt nedan mellan 12 maj och 26 augusti 
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) 2014-06-17 översändande av 
besvärsskrivelse 

(Personuppgift) deladm 

 2014-06-17 Översändande av 
besvärsskrivelse 

 deladm 

 2014-08-01 Översändande av 
besvärsskrivelse 

 DELADM 

 2014-08-14 Ärendet avskrives  deladm 

 2014-06-03 Startbesked  DELANM 

 2014-06-05 Startbesked  DELANM 

 2014-06-12 Startbesked  DELANM 

 2014-07-15 Startbesked  DELANM 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-08-06 Startbesked 

(bygglovsbefriad 
tillbyggnad) 

 DELANM 

 2014-08-08 Startbesked  DELANM 

 2014-05-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-05-19 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-05-21 Delegationsbeslut 

bygglov beviljat 
 delbl 

 2014-05-21 Delegationsbeslut 
säsongslov beviljat 

 delbl 

 2014-05-23 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-26 Delegationsbeslut 
ändring av bygglov 
beviljat 

 delbl 

 2014-05-26 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-26 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-26 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-27 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-27 Delegationsbeslut 
bygglov 
tidsbegränsat till 
2019-05-29 
beviljat 

 delbl 

 2014-05-27 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-27 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-05-28 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-03 Delegationsbeslut 

bygglov beviljat 
 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 
tillfälligt 2019-07-
01 

 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-09 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-06-11 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-11 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-13 Delegationsbeslut 

bygglov beviljat 
 delbl 

 2014-06-13 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-13 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
ändring av bygglov 
beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
tidsbegränsat 
bygglov beviljat till 
2014-10-30 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
tidsbegränsat 
bygglov beviljat till 
2018-01-01 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-17 Delegationsbeslut 

tidsbegränsat 
bygglov beviljat till 
2015-06-30 

 delbl 

 2014-06-18 Delegationsbeslut 
tidsbegränsat 
bygglov beviljat till 
2019-06-18 

 delbl 

 2014-06-18 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-06-18 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-03 Bygglov 
delegationsbeslut 

 DELBL 

 2014-07-04 Ändringslov  DELBL 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
ändring av bygglov 
beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-07-10 Delegationsbeslut 

bygglov beviljat 
 DELBL 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-07-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-11 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 DELBL 

 2014-07-11 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-14 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-07-16 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 Delbl 

 2014-07-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-07-18 Bygglov och 
rivningslov 
beviljas 

 DELBL 

 2014-07-21 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-07-23 Ändringslov 
beviljas 

 DELBL 

 2014-07-23 Bygglov beviljas 
samt anmälan 
bekräftas 

 DELBL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 63(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-07-25 Ändringslov 

beviljas 
 DELBL 

 2014-07-30 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-07-31 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-08-07 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-07 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-08-07 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-08 Bygglov  DELBL 

 2014-08-08 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-08 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-08 Ändring av 
bygglov 

 delbl 

 2014-08-19 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-20 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-20 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-21 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-25 Bygglov beviljas  DELBL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-17 Delegationsbeslut 

rivningslov beviljat 
 delrl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
rivningslov beviljat 

 delrl 

 2014-06-17 Delegationsbeslut 
rivningslov beviljat 

 delrl 

 2014-07-28 Slutbevis  DELSB 

 2014-05-20 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-27 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-28 Slutbesked 
(Personuppgift) 

 DELSL 

 2014-05-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-02 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-10 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-10 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-10 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-10 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-10 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-10 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-18 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-18 Slutbesked 
(Personuppgift) 

 DELSL 

 2014-06-18 Startbesked  DELSL 

 2014-06-19 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-26 Slutbesked  DELSL 

 2014-06-27 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-03 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-04 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-18 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-24 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-25 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 66(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-07-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked 
(Personuppgift) 

 DELSL 

 2014-07-28 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-29 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-29 Slutbesked  DELSL 

 2014-07-29 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-05 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-06 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-08-07 Interimistiskt 

slutbesked 
 DELSL 

 2014-08-08 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELSL 

 2014-08-08 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-26 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-26 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-26 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-26 Slutbesked  DELSL 

 2014-08-26 Slutbesked  DELSL 

 2014-05-16 Startbesked  DELST 

 2014-05-19 Startbesked  DELST 

 2014-05-20 Startbesked (för 
hela projektet) 

 DELST 

 2014-05-21 Startbesked  DELST 

 2014-05-22 Startbesked 
(Enbart för 
markerbete samt 

 DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

gjutning av platta) 

 2014-05-22 Startbesked  DELST 

 2014-05-23 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-05-30 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-05-30 Startbesked  DELST 

 2014-06-03 Startbesked  DELST 

 2014-06-03 Startbesked  DELST 

 2014-06-04 Startbesked  DELST 

 2014-06-04 Startbesked  DELST 

 2014-06-04 Startbesked  DELST 

 2014-06-04 Startbesked  DELST 

 2014-06-10 Startbesked  DELST 

 2014-06-10 Startbesked  DELST 

 2014-06-11 Startbesked  DELST 

 2014-06-12 Startbesked  DELST 

 2014-06-13 Startbesked  DELST 

 2014-06-16 Startbesked  DELST 

 2014-06-16 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-16 Startbesked  DELST 

 2014-06-16 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked (OBS! 
Enbart för rivning, 
markarbeten samt 
gjutning av 
husgrund) 

 DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-18 Startbesked  DELST 

 2014-06-19 Startbesked  DELST 

 2014-06-23 Startbesked  DELST 

 2014-06-23 Startbesked  DELST 

 2014-06-23 Startbesked  DELST 

 2014-06-23 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-24 Startbesked  DELST 

 2014-06-24 Startbesked  DELST 

 2014-06-24 Startbesked  DELST 

 2014-06-25 Startbesked  DELST 

 2014-06-27 Startbesked  DELST 

 2014-06-27 Startbesked  DELST 

 2014-07-01 Startbesked  DELST 

 2014-07-01 Startbesked  DELST 

 2014-07-02 Startbesked  DELST 

 2014-07-03 Startbesked  DELST 

 2014-07-03 Startbesked  DELST 

 2014-07-03 Startbesked  DELST 

 2014-07-03 Startbesked  DELST 

 2014-07-03 Startbesked  DELST 

 2014-07-03 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-07-03 Startbesked  DELST 

 2014-07-04 Delstartbesked 
markarbeten 

 DELST 

 2014-07-04 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-11 Startbesked  DELST 

 2014-07-15 Startbesked  DELST 

 2014-07-15 Startbesked  DELST 

 2014-07-15 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 73(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-07-17 Startbesked  DELST 

 2014-07-17 Startbesked  DELST 

 2014-07-17 Startbesked  DELST 

 2014-07-18 Startbesked  DELST 

 2014-07-22 Startbesked  DELST 

 2014-07-23 Startbesked  DELST 

 2014-07-23 Startbesked  DELST 

 2014-07-30 Startbesked  DELST 

 2014-08-01 Startbesked  DELST 

 2014-08-07 Startbesked  DELST 

 2014-08-08 Startbesked  DELST 

 2014-08-08 Startbesked  DELST 

 2014-08-08 Startbesked  DELST 

 2014-08-08 Startbesked  DELST 

 2014-08-18 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 74(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-08-25 Startbesked  DELST 

 2014-08-26 Startbesked  DELST 

 2014-08-26 Startbesked  DELST 

 2014-08-26 Startbesked  DELST 

 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 75(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 80                  2014-09-17 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 95/2013 och § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter granskning av detaljplan för Hjärup 
8:16 m fl, Åkerslundshusen, Hjärup, dnr 2012-P0003. 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter granskning av detaljplan för 
Kyrkheddinge 8:37 m fl, Almlunda förskola, dnr 2012-P0002. 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter utställning av detaljplan för del av 
Hjärup 4:2, Tågvägen, dnr 2008-P0021.  
 
1230 2014:0006 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Nordstrands väg, Bjuggs väg och Skolgatan i Staffanstorp. 
 
1230 2014:0009 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera fordon i vändplats (vändzon) i Staffanstorps kommun. 
 
1230 2014:0010 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Norra Lundavägen i Staffanstorp. 
 
1230 2014:0011 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Valhallavägen, Norra Lundavägen och Kyrkvägen i Staffanstorp. 
 
1230 2014:0012 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
södra delen av Valhallavägen i Staffanstorp. 
 
1230 2014:0013 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Kyrkvägen i Staffanstorp. 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 81                  2014-09-17 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 95/2013 och § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden. 
 
Samrådsyttranden:  
Avstyckning från Esarp 1:3.  Dnr B0347/2014 

Fastighetsreglering berörande Särslöv 1:3, 1:6 och 1:11. Dnr B0203/2014 

  

______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 77(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 82                   2014-09-17 
 

Delegationsbeslut stadsbyggnadschefen 
 
Anmäles att stadsbyggnadschefen, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden. 
 
Nedskrivning av fordringar inom miljöverksamheten och plan- och 
byggverksamheten.  
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 78(78) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 83                  2014-09-17 
 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
a) Länsstyrelsens beslut över överklagande av beslut att bevilja bygglov på 
fastigheten (Personuppgift), Länsstyrelsen avvisar överklaganden från vissa 
sökanden samt upphäver beslutet vad avser beviljat bygglov för nybyggnad av 
hall och avslår överklagandet i övrigt. 
 
b) Länsstyrelsens beslut över överklagande av beslut om förhandsbesked på 
fastigheten (Personuppgift). Länsstyrelsen avslår yrkandena om förhandling och 
syn samt avslår överklagandena i övrigt. 
 
c) Länsstyrelsens beslut över överklagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2, 
Tågvägen i Hjärup, dnr 2008/P0021. Länsstyrelsen avvisar överklagandena. 
________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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