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Sammanträdesdatum 2014-10-29 

 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18.00 – 19.45 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Carina Dilton (S)  
 Stefan Knutsson (S) 
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Jurgis Porutis (M) 
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Charlotte Leander, miljö- och byggchef 
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Robert Persson, medborgare, § 86, kl. 18.15-18.20 

Utses att justera Carina Dilton (S) 
Justeringens plats och tid Rådhuset tisdagen den 4 november 2014 klockan 10.00 
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  Carina Dilton  
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 Lena Larsson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2014-10-29 
 
 
Innehållsförteckning Sida 

 
§ 84 Godkännande av dagordning 3 
§ 85 Information om byggsanktionsavgifter 4 
§ 86 Medborgarförslag om hastighetsbegränsningar inom 

tätbebyggelsen i Staffanstorp 
5-6 

§ 88 Detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation 7-8 
§ 89 Detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen 9-11 
§ 90 Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2, skola Hjärup NO 12-14 
§ 91 Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2, 

Åretruntbyn 
15-17 

§ 92 Förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen 18-19 
§ 93 Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för gårdsverk 20-24 
§ 94 Ekonomisk uppföljning 25 
§ 95 Delegationsbeslut trafikärenden 26 
§ 96 Delegationsbeslut miljöärenden 27 
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§ 100 Meddelanden 35 

_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 84          2014-10-29 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att inga ändringar finns i dagordningen. 
 
Björn Stigborg (S) anmäler fråga, att tas upp under ”Meddelanden”, angående 
kostnad för trafikutredning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med tillägg under ”Meddelanden”. 
________________  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 85          2014-10-29 
 

Information om byggsanktionsavgifter  
 
Bygglovarkitekt Jonas Bergenudd informerar nämnden om nu gällande 
lagstiftning i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen för uttagande 
av byggsanktionsavgifter och tillämpning av desamma (11:53 och 11:53A). 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 86          2014-10-29 
 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsningar inom 
tätbebyggelsen i Staffanstorp (dnr 2014-T0009) 
 
Till Staffanstorps kommun har den 14 mars 2014 inkommit medborgarförslag om 
hastighetsbegränsningarna inom tätbebyggelsen i Staffanstorp. Kommun-
fullmäktige beslutade den 28 april 2014 att miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden ska besluta i föreliggande ärende väckt genom medborgarförslag. 
 
Förslagsställaren föreslår att det görs en fullständig översyn och förändring av 
hastighetsbegränsningarna inom tätbebyggelsen i Staffanstorp. Förslaget är att  
40 km/h bör gälla innanför Staffanstorps så kallade ringvägar med undantag av 
30 km/h vid skolor och förskolor samt vissa mindre gator. 
 
Enligt beslut 2013 § 62 Miljö och samhällsbyggnadsnämnden och 2013 § 54 
Tekniska nämnden ska analys enligt Rätt fart i staden göras av hastigheterna på 
huvudgatunätet i Staffanstorps tätort. Hastighetsbegränsningen till 30 km/h på 
bostadsgator föreslås inte ändras och ingår därför inte i analysen. 
 

 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 86 forts.         2014-10-29 
 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsningar inom 
tätbebyggelsen i Staffanstorp (dnr 2014-T0009) 
 
Det är viktigt att vägnätet har hastighetsgränser som harmonierar med gatans 
funktion och som medger en tydlig och enhetlig skyltning. Rätt fart i staden ger 
beslutsunderlag för val av hastighetsgränser som medverkar till att stadsrummet 
används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. Huvudgatunätet och 
uppsamlingsgator kommer under hösten 2014 att analyseras enligt verktyget 
Rätt fart i staden innan en hastighetsförändring föreslås.  
 
För definition av gator se karta ovan från trafikplan för Staffanstorp (2005). 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget 
besvarat. 
________________ 
 
Antecknas att medborgaren/förslagsställaren inbjudits till sammanträdet och fick 
tillfälle att informera nämnden om sitt förslag innan beslut i ärendet fattades. 
________________

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 88           2014-10-29 

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

 

Tidigare beslut: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-09-23 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, 
enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 88 forts.         2014-10-29 

Detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation (Dnr 
P0005/2013) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-04-16 att låta 
stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, 
Omformarstation på samråd i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att godkänna 
samrådsredogörelsen och att sända förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, 
Omformarstation på granskning enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygglagen. 
 
att anta detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation, enligt 
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89           2014-10-29 
 

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

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.         2014-10-29 
 

Detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen (dnr 2005/P0006) 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-13 § 75 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att anta sådan detaljplan som utarbetats enligt 
kommunstyrelsens beslut ovan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-02-08 § 9 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan för Hjärup 21:38 m fl 
(Äppelhagen) samt att sända ut planprogrammet på samråd. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-09-13 § 99 att gator, grön- 
och vattenområden skall vara allmän platsmark med kommunalt huvud-
mannaskap, att låta handlägga planen med normalt planförfarande, att en 
miljöbedömning inte behövs då planens genomförande inte antas leda till 
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap § 11, att godkänna 
programsamrådsredogörelsen samt att låta sända ut föreliggande förslag till 
detaljplan på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap § 20-22. Samråd pågick 
2006-09-25 - - 2006-10-20.  
 
Efter det första samrådet utökades planområdet vilket medförde att samråds-
förfarandet behövde göras om. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
därför 2008-06-11 att godkänna samrådsredogörelsen samt att låta sända ut 
föreliggande förslag till detaljplan på nytt samråd enligt plan- och bygglagen 5 
kap § 20-22. Samråd pågick 2008-06-23 -- 2008-08-29. 
 
Efter det andra samrådet bytte fastigheten Hjärup 21:38 ägare och planförslaget 
arbetades om på nytt, bland annat med avseende på hanteringen av befintligt 
dike. Förändringen innebar att ett nytt, tredje samråd bedömdes lämpligt att 
genomföra. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-12-11 att 
godkänna samrådsredogörelsen samt att låta sända ut förslaget till detaljplan på 
nytt samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Samråd pågick 2013-12-30 -- 2014-02-03. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-16 att godkänna 
samrådsredogörelsen efter samråd 3 samt att låta granska föreliggande förslag 
till detaljplan enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Granskning pågick 2014-04-28—2014-05-26. 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 89 forts.         2014-10-29 
 

Detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen (dnr 2005/P0006) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen, enligt bestämmelserna i 5 
kap plan- och bygglagen (2010:900), 
 
att anta följande gatunamn inom området: Tokes väg. 
________________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 90           2014-10-29 
 

Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2, skola Hjärup NO,  
(dnr 2014/P0005) 
 
I takt med att Hjärup får fler invånare ökar behovet av offentlig service i orten. 
För att möta behovet av fler skolplatser föreslås en ny skola kunna etableras i 
nordöstra Hjärup, norr om nya Hjärup IP. Skolan med tillhörandet faciliteter 
utgör del av det planerade utbyggnadsområdet Hjärup NO, Åretruntbyn. 
 
Förslaget till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 - Skola Hjärup NO omfattar 
ett kvarter som är ca 1,9 ha stort. Kvarteret gränsar till och nås huvudsakligen 
från den nya gatan ”Parkallén ” i söder. 
 
Inom kvarteret möjliggörs uppförandet av en skola, en till skolan hörande 
idrottshall samt en förskola. För att möjliggöra en flexibel markanvändning 
tillåter detaljplanen även bostadsbebyggelse i upp till två respektive tre plan 
inom delar av området. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-21 att uppdra till kommun-
direktören att låta utarbeta och därefter genomföra samråd enligt 5 kap plan- och 
bygglagen om program för detaljplaner för resterande etapper av Tillväxt 7000-  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 90 forts.         2014-10-29 
 

Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2, skola Hjärup NO,  
(dnr 2014/P0005) 
 
delområdet Hjärup NO, samt att efter genomfört samrådsförfarande skall 
färdigställt detaljplaneprogram redovisas för arbetsutskottet senast under sista  
kvartalet 2009, och vara målsättningen att kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2010 skall ta ställning till ärende om utarbetande av detaljplan för 
resterande etapper av Tillväxt 7000-delprojektet Hjärup NO. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-26 att godkänna att förslaget 
till programhandling för detaljplaner för Hjärup Nordost – Åretruntbyn, då vid 
sammanträdet redovisade förändringar, skall vara föremål för samråd enligt 
bestämmelserna härom i 5 kap plan- och bygglagen, samt att uppdra till 
kommundirektören att genomföra enligt första att-satsen beslutat samråd. 
Samråd kring planprogrammet pågick 2011-09-12 – 2011-10-16. 
 
Ett förslag till godkännandehandling av planprogrammet för Hjärup Nordost – 
Åretruntbyn togs upp under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2013-09-30. Arbetsutskottet beslutade att till stadsbyggnadskontoret åter-
remittera förslaget till planprogram, då för revidering enligt av arbetsutskottet 
lämnade direktiv, samt att sålunda reviderat planprogram skall föreläggas 
kommunstyrelsen för beslut vid dess sammanträde den 11 november 2013. 
Revideringen rörde ett förtydligande av planprogrammet avseende möjligheten 
att etablera handel och/eller verksamheter i området öster om befintliga 
kraftledningar, väster om Gamla Lundavägen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-29 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att under förutsättning att planprogrammet för del av 
Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup Nordost – Åretruntbyn godkänns av 
kommunstyrelsen, utarbeta förslag till detaljplan innehållande såväl bostäder 
som område för skola/förskola i enlighet med ovan nämnda planprogram och 
avsnittet ”Fortsatt arbete” i programsamrådsredogörelsen, samt i enlighet med 
bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09 att godkänna planprogram och 
programsamrådsredogörelse för Hjärup Nordost etapp 2. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-02-26 att låta sända ut 
föreliggande förslag till detaljplan på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 
samt 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Samråd pågick 2014-03-10 – 2014-04-07. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 90 forts.         2014-10-29 
 

Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2, skola Hjärup NO,  
(dnr 2014/P0005) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-04 att inom 
skolkvarteret utöka området avsatt för enbart skoländamål till 15 000 m2, att dela 
upp rubricerat förslag till detaljplan i två separata, av varandra oavhängiga 
detaljplaneförslag – ”Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 – Skola 
Hjärup NO” (skolkvarteret) respektive ”Förslag till detaljplan för del av Stora 
Uppåkra 12:2 m.fl. – Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn” (resterande delar av 
planområdet), att godkänna samrådsredogörelsen med revidering avseende 
utökningen av området avsatt för skoländamål samt uppdelningen av 
detaljplanen i två separata detaljplaner samt att låta sända ut för granskning 
förslagen till detaljplaner, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Granskning pågick 2014-06-04 — 2014-07-30. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
 
att anta detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 – Skola Hjärup NO, enligt 
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900). 
_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91          2014-10-29 
 

Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2,  
Åretruntbyn (dnr 2014/P0001) 
 
Detaljplanen för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn möjliggör en fortsatt bostads-
utbyggnad i Hjärups nordöstra delar - som svar på det tryck på nya bostäder i 
orten som finns redan idag. Inom det aktuella området föreslås en varierad 
bostadsbebyggelse med ca 150 bostäder (ca 25 bostäder/ha kvartersmark) 
fördelade på radhus, ”grändhus”, kedjehus och friliggande villor. Högst och 
tätast bebyggelse föreslås i söder längs den nya huvudgatan ”Parkallén”. 
 
Utöver bostäder möjliggör planförslaget även förskoleverksamhet inom befintlig 
gårdsfastighet, centralt i området. 
 
Planområdet berör del av fastigheten Stora Hjärup 12:2 som ägs av Sveaskog 
samt gården Stora Uppåkra 1:4 som är i privat ägo. Området avgränsas i norr av 
Väståkravägen, i öster av befintliga kraftledningar, i söder av planerad park och 
gata samt i väster av utbyggnadsområdet Hjärup NO etapp 1. Arean uppgår till 
ca 11,5 ha.  
 
För allmän plats ska kommunen vara huvudman. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.  

 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91           2014-10-29 
 

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

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-21 att uppdra till kommun-
direktören att låta utarbeta och därefter genomföra samråd enligt 5 kap plan- och 
bygglagen om program för detaljplaner för resterande etapper av Tillväxt 7000-
delområdet Hjärup NO, samt att efter genomfört samrådsförfarande skall 
färdigställt detaljplaneprogram redovisas för arbetsutskottet senast under sista 
kvartalet 2009, och vara målsättningen att kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2010 skall ta ställning till ärende om utarbetande av detaljplan för 
resterande etapper av Tillväxt 7000-delprojektet Hjärup NO. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-26 att godkänna att förslaget 
till programhandling för detaljplaner för Hjärup Nordost – Åretruntbyn, då vid 
sammanträdet redovisade förändringar, skall vara föremål för samråd enligt 
bestämmelserna härom i 5 kap plan- och bygglagen, samt att uppdra till 
kommundirektören att genomföra enligt första att-satsen beslutat samråd. 
Samråd kring planprogrammet pågick 2011-09-12 – 2011-10-16. 
 
Ett förslag till godkännandehandling av planprogrammet för Hjärup Nordost – 
Åretruntbyn togs upp under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2013-09-30. Arbetsutskottet beslutade att till stadsbyggnadskontoret åter-
remittera förslaget till planprogram, då för revidering enligt av arbetsutskottet 
lämnade direktiv, samt att sålunda reviderat planprogram skall föreläggas 
kommunstyrelsen för beslut vid dess sammanträde den 11 november 2013. 
Revideringen rörde ett förtydligande av planprogrammet avseende möjligheten 
att etablera handel och/eller verksamheter i området öster om befintliga 
kraftledningar, väster om Gamla Lundavägen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-29 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att under förutsättning att planprogrammet för del av 
Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup Nordost – Åretruntbyn godkänns av 
kommunstyrelsen, utarbeta förslag till detaljplan innehållande såväl bostäder 
som område för skola/förskola i enlighet med ovan nämnda planprogram och 
avsnittet ”Fortsatt arbete” i programsamrådsredogörelsen, samt i enlighet med 
bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09 att godkänna planprogram och 
programsamrådsredogörelse för Hjärup Nordost etapp 2. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 91 forts.         2014-10-29 
 

Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2,  
Åretruntbyn (dnr 2014/P0001) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-02-26 att låta sända ut 
förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup NO etapp 2, 
Åretruntbyn på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Samråd pågick 2014-03-10 – 2014-04-07. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-04 att inom 
skolkvarteret utöka området avsatt för enbart skoländamål till 15 000 m2, att dela 
upp rubricerat förslag till detaljplan i två separata, av varandra oavhängiga 
detaljplaneförslag – ”Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 – skola 
Hjärup NO” (skolkvarteret) respektive ”Förslag till detaljplan för del av Stora 
Uppåkra 12:2 m.fl. – Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn” (resterande delar av 
planområdet), att godkänna samrådsredogörelsen med revidering avseende 
utökningen av området avsatt för skoländamål samt uppdelningen av 
detaljplanen i två separata detaljplaner, samt att låta sända ut för granskning 
förslagen till detaljplaner, enligt bestämmelserna i 5 kap 18-24 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Granskning pågick 2014-06-04 — 2014-07-30. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. – Hjärup NO etapp 2, 
Åretruntbyn, enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
 
att anta följande gatunamn inom området: Parkallén, Januarivägen, 
Februarivägen, Marsvägen, Aprilvägen, Majvägen, Junivägen, Julivägen, 
Augustivägen, Septembervägen, Oktobergränd, Novembergränd samt 
Decembergränd. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 92           2014-10-29 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen  
(dnr 2014/P0010) 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse längs 
Klockaregårdsvägen i Hjärup, på den plats där de före detta bankbyggnaderna 
står. Inom området bedöms åtta radhus kunna uppföras.  
 
Planområdet består av fastigheten Hjärup 8:230 vars areal uppgår till knappt 0,2 
ha. Fastigheten ägs av Staffanstorps kommun som har tecknats föravtal till 
markanvisningsavtal med Darjac Fastigheter AB gällande exploatering av 
fastigheten. 
 
Detaljplanen avses handläggas med normalt förfarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tidigare beslut 
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges att området 
ska utvecklas som en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder per hektar. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 92 forts.         2014-10-29 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen 
(dnr 2014/P0010) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för 
Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen, i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). 
_______________ 
 
Rolf Lind (--) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 93                  2014-10-29 
 

Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för gårdsverk (dnr 
B0008/2012) 

Ärende 
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett vindkraftverk/gårdsverk, WindEn 
45. Verket har en navhöjd om 37,5 m och totalhöjd om 44,8 m med placering 
enligt ursprunglig ansökan med koordinaterna N6169476 och E386449. Verket 
skall användas för egenförbrukning av förnybar energi till ett lantbruksföretag 
med inriktning mot ekologisk växtodling på ca 155 hektar. 

Befintliga förhållanden 
Fastigheten Gullåkra 6:2 omfattar 175 195 kvm och belägen nordväst om 
Staffanstorps tätort. För Gullåkra by gäller områdesbestämmelser (K 19). 
Gullåkra by är en jordbruksby och en av de bäst bevarade byarna i kommunen. 
Området utgör en värdefull kulturmiljö som i huvudsak avses för jordbruks- och 
bostadsändamål med inslag av annan verksamhet av mindre omfattning som 
låter sig väl inpassas i miljön. För området gäller utökad lovplikt vad gäller 
rivning av byggnad eller del av byggnad, även ekonomibyggnad för jordbruket 
samt ändring av byggnad inklusive utbyte av tak- eller fasadmaterial samt 
omfärgning. Nybyggnad och utvändiga ändringar samt omfärgning är enligt 
områdesbestämmelsen bygglovpliktiga samt uppsättande eller väsentlig ändring 
av skyltar och ljusanordningar. Befintlig miljö skall bevaras och levandegöras. 
Inom Gullåkra by har under de senaste åren beviljats bygglov för enstaka nya 
enbostadshus på mark som avstyckats från befintliga fastigheter. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger Gullåkra by inom ”gult område”, landskap för produktion och rekreation, 
område som främst är till för dem som brukar jorden. Verket avses placeras i 
öppet odlingslandskap utanför bykärnan ca 300 m från befintlig bebyggelse. 

Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/plan- och byggenheten har 2012-01-24 tillskrivit 21 st berörda 
grannar, s:5, stadsbyggnad/miljöenheten, stadsbyggnad/tekniska enheten, 
Försvarsmakten och Luftfartsverket.  
Sökanden äger ytterligare 6 av de berörda fastigheterna kring Gullåkra 6:2. 
 
Ansökan har även kungjorts i dagspressen och funnits tillgänglig för granskning 
under tiden 2012-01-26 – 2012-03-14.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 93 forts.        2014-10-29 
 

Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för gårdsverk (dnr 
B0008/2012) 
 
Inkomna yttranden har redovisats i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
protokoll från sammanträdet 2012-04-25 § 40. Från berörda grannar inkom 3 
positiva och 5 negativa yttranden. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-25 § 40 att åter-
remittera ärendet till stadsbyggnadskontorets plan- och byggenheten för 
inhämtande av berörda grannars samt andra myndigheters yttranden eftersom 
sökanden ändrat verkets placering till N6169476 E386449. 
2012-05-08 tillskrevs därför samma antal berörda grannar samt Försvarsmakten, 
miljöenheten och tekniska enheten med anledning av den ändrade placeringen. 
 
Inkomna yttranden över reviderad placering 
Försvarsmakten har ingen erinran mot uppförandet av det föreslagna gårds-
verket enligt den ändrade placeringen, X 6172927 Y1335731. Yttrandet gäller 
dock bara för ovan angivna positioner. Flyttas positionerna i någon riktning mer 
än 30 m måste Försvarsmakten få in en ny remiss. Avseende hindermarkering 
hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 
 
(Personuppgift), står fast vid sina tidigare synpunkter även om verket flyttats. 
De anser att uppförande av ett gårdsverk på nämnda plats inte kan vara till gagn 
för byns framtida värde. Det borde kunna finnas en bättre plats att bygga på, det 
borde tas mer hänsyn till att byn är av kultur-historiskt värde. 
 
(Personuppgift), att verket har flyttats 50 m västerut ändrar inte deras tidigare 
ställningstagande. Det betyder i verkligheten att verket ändå inte kommer att 
vara längre bort från deras trädgård än 235 m. De nämner även den lada som 
uppfört på sökandens tomt samt den 3 m höga betongmur längs deras norra 
gräns som ytterligare förfular Gullåkra by och skymmer deras utsikt mot norr, en 
bygglovansökan som de tyvärr skrivit på utan att fatta varken utseende längd 
eller höjd på muren. En liten sektor i nordväst från deras trädgård har 
fortfarande fritt synfält. Vindkraftverkets placering kommer även detta att 
förstöra deras utsikt. De kan möjligtvis godkänna en placering i den norra delen 
på sökandens mark. Det skulle vara det lämpligaste för att K-märkta Gullåkra by 
inte skulle förfulas ytterligare. 
De motsätter sig på det bestämdaste uppförandet av ett vindkraftverk på den 
ansökta platsen. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 93 forts.        2014-10-29 
 

Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för gårdsverk (dnr 
B0008/2012) 
 
(Personuppgift), motsätter sig uppförande av ett vindkraftverk på ansökt plats. 
En förflyttning av gårdsverket 50 m i nordvästlig riktning förändrar inte 
avståndet nämnvärt till (personuppgift), däremot hamnar gårdsverket ännu mer 
i blickfånget i utsikten mot norr anser (personuppgift). De kommer att se verket 
både från ovanvåningen och bottenplanet, det skulle förfula landskapet och 
komma att medföra en värdesänkning på deras fastighet. De anser inte heller att 
verket eller dess placering är förenligt med områdes-bestämmelserna i Gullåkra 
by. Av ansökan framgår det inte om verket kommer att utrustas med 
hinderbelysning, de motsätter sig även belysning på verket.  
 
Avståndet mellan deras fastighet och den tänkta placeringen är ca 300 m vilket 
innebär att de hamnar på bullernivån ca 33dB(A). Det går inte att utesluta att de 
kommer att bli störda eller mycket störda och vill ej ha verket så nära placerat 
deras fastighet. 
 
(Personuppgift), förändringen med placeringen av vindkraftverket ca 50 m i NV-
riktning förändrar inte den negativa påverkan och inskränkningen på deras 
fastighet. Närmsta avstånd till deras fastighet blir 110 m, även om avståndet är 
125 m eller mer, blir olägenheten betydande både nu och vid eventuell framtida 
utveckling av deras fastighet. Såsom närmast belägen fastighet till Gullåkra 6:2, 
finner de det anmärkningsvärt att miljöenheten i sin bedömning helt åsidosatt 
deras fastighet. De mer än bor där, de bedriver även minst lika stor verksamhet 
på sin fastighet som sökanden. De har synpunkter på suset, vingarnas skuggor 
samt störande blinkande sken från verket. Hallbyggnaden som uppförts, och 
som godkänts av grannarna, blev istället för en maskinhall för förvaring av 
lantbruksmaskiner en anläggning för industriell hantering av ekologisk 
spannmålsutsäde samt utökning med tvätt och paketering av grönsaker. Till 
denna anläggning transporteras stora mängder spannmål från andra platser i 
Skåne menar (personuppgift). 
Placering av ett vindkraftverk så nära in på Gullåkra by och angränsande 
fastigheter är inte förenligt med bevarandet av den värdefulla kulturmiljön som 
Gullåkra by och dess omnejd utgör. 
De motsätter sig på de bestämdaste vindkraftverkets placering och val av för 
dem en oerhört ful konstruktion. 
 
Stadsbyggnad/tekniska enheten har inget att invända mot planerad placering 
av vindkraftverket. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 93 forts.        2014-10-29 
 

Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för gårdsverk (dnr 
B0008/2012) 
 
Stadsbyggnad/miljöenheten finner vid en samlad bedömning att verksamheten 
kan bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår varför miljö-
enheten inte har något att erinra mot ett positivt bygglov. Utförlig bedömning av 
ljudutbredning, skuggor och reflexer framgår av miljöenhetens yttrande. 
 
Övriga berörda fastighetsägare har inte inkommit med yttranden. 
 
Inkomna yttranden har 2012-05-29 översänts till sökanden för kommentar. 
 
Sökandens yttrande 
Sökanden har 2012-06-04 inkommit med kommentar till grannarnas senaste 
yttranden. 
Sökanden anser att grannarnas uppgifter angående avstånd är dåligt uppmätta 
och att kommunens uppgifter ger en mer rättvisande bild av verkligheten. Vad 
gäller yttrande från (personuppgift) att de under natten störs av ett blinkande 
sken från vindkraftverkets positionsljus meddelar sökanden att gårdsverket 
uppförs utan någon lampa alls så påståendet om ljus/sken är felaktig. Angående 
grannarnas uppgift om avstånd till gränsen så är det ca 130 m, de uppger 110. 
Det som bör beaktas är avståndet till bostaden som är ca 390 m som kommunen 
skriver. 
Sökanden hoppas kommunen delar hans uppfattning och att han får möjlighet 
att uppföra gårdsvindkraftverket. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2012 att avslå 
sökandens bygglovsansökan. Beslutet överklagades av sökanden till 
länsstyrelsen som återvisade ärendet till nämnden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och 
miljödomstolen som den 30 januari 2014 avslog överklagandet. Domstolen ansåg 
inte att gårdsverket påverkade kulturmiljön Gullåkra by. Mark- och 
miljödomstolen finner att det enskilda intresset att uppföra det ska anses 
överväga de allmänna intressena av att inte låta uppföra det. 

Bedömning 
Med hänsyn tagen till mark- och miljödomstolens beslut får anpassningen till 
landskapsbilden anses vara uppfylld i tillräcklig omfattning. Verket uppfyller 
enligt sökanden riktlinjer för buller och skuggeffekter. 
Olägenheterna för grannar är inte så stora olägenheter i plan- och bygglagens 
mening att bygglov ska vägras. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 93 forts.        2014-10-29 
 

Gullåkra 6:2, ansökan om bygglov för gårdsverk (dnr 
B0008/2012) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för ett gårdsverk, 
 
att erinra sökanden att byggnadsarbetet inte får påbörjas innan startbesked har 
getts samt att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbesked för byggåtgärder förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, 
 
att erinra sökanden att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dag för beslut. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift bygglov: 29 304 kronor 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
Sändlista

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 94                  2014-10-29 
 
Ekonomisk uppföljning (dnr B0190/2013) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom september månad 2014 som föredrages 
vid nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 95                  2014-10-29 
 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift) dnr (personuppgift). 
_______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 96                  2014-10-29 
 

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 § 96 
(2 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 § 97                  2014-10-29 
 

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 den 30 juni och 6 
oktober 2014 avseende rättidsprövning och mellan den 27 augusti och 6 oktober 
2014 avseende övriga beslut. 
 
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 
 
Diarienummer Datum Rubrik Fastighet och ärende Åtgärd 
Personuppgift 2014-07-18 Delegationsbeslut 

rättidsprövning 
Personuppgift deladm 

 2014-07-09 Delegationsbeslut 
rättidsprövning 

 deladm 

 2014-07-08 Delegationsbeslut 
rättidsprövning 

 deladm 

 2014-06-30 Delegationsbeslut 
rättidsprövning 

 deladm 

 2014-06-30 Delegationsbeslut 
rättidsprövning 

 deladm 

 2014-09-01 Startbesked  DELANM 
 2014-09-11 Startbesked  DELANM 
 2014-09-29 Startbesked  DELANM 
 2014-09-25 Startbesked  DELANM 

 2014-09-02 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-08-29 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-09-02 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-09-02 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-09-05 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat - 
ändring 

 delbl 

 2014-09-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-05 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-29 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-15 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat - 
ändringslov 

 delbl 

 2014-09-24 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-10-06 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-23 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-10-03 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-29 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-23 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-15 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-10-06 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-29 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-24 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-09-08 Delegationsbeslut 
rivningslov beviljat 

 delrl 

 2014-09-01 Slutbevis  DELSB 
 2014-08-29 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-09-01 Slutbesked   DELSL 

 2014-09-01 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-01 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-01 Slutbesked   DELSL 

 2014-09-04 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-08 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-05 Slutbesked  DELSL 
 2014-09-05 Slutbesked  DELSL 
 2014-09-05 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-05 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-08 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-05 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-25 Slutbesked  DELSL 
 2014-09-25 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-12 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-11 Slutbesked  DELSL 

 2014-10-02 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-23 Slutbesked  DELSL 

 2014-09-16 Slutbesked  DELSL 

 2014-10-02 Slutbesked  DELSL 
 2014-10-02 Slutbesked  DELSL 
 2014-10-01 Slutbesked  DELSL 
 2014-08-29 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-08-29 Startbesked  DELST 

 2014-09-08 Startbesked  DELST 

 2014-09-03 Startbesked  DELST 

 2014-09-08 Startbesked  DELST 
 2014-09-22 Startbesked  DELST 

 2014-10-02 Startbesked  DELST 
 2014-09-25 Startbesked  DELST 

 2014-10-01 Startbesked  DELST 

_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 98                  2014-10-29 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter granskning av detaljplan för del av 
Stora Uppåkra 12:2, Skola Hjärup NO, dnr 2014-P0005. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 99                  2014-10-29 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden. 
 
Samrådsyttranden:  
Avstyckning från Staffanstorp Särslöv 3:3.  
______________ 
 

Dnr B0450/2014 

  

  

 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 100                2014-10-29 
 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
a) Länsstyrelsens beslut över överklagande av beslut att bevilja bygglov på 
fastigheten (personuppgift), dnr (personuppgift), Länsstyrelsen upphäver det 
överklagade beslutet om bygglov och återförvisar ärendet för fortsatt 
handläggning. 
 
b) Mark- och miljödomstolens dom över Länsstyrelsen i Skåne läns beslut i 
ärende angående förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten (personuppgift), Staffanstorps kommun (personuppgift); Mark- och 
miljödomstolen avslår yrkande om syn samt avslår överklagandet. 
 
c) Länsstyrelsens beslut över överklagande av beslut om industribuller på 
fastigheten (personuppgift)varmed överklagandet avslås (personuppgift). 
 
d) Länsstyrelsens beslut över överklagande av beslut om klagomål olägenhet på 
fastigheten (personuppgift), varmed överklagandet avslås (personuppgift). 
 
e) Mark- och miljödomstolens dom över Länsstyrelsens beslut i ärende om 
bygglov för en hall med verkstad m.m. på fastigheten (personuppgift). Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
f) Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 (Länsstyrelsen 
Skåne). 
 
g) Reserapport studieresa till Nederländerna och Tyskland; 
Översvämningsrisker – erfarenhetsutbyte och lärande (Länsstyrelsen Skåne). 
 
h) Besvarande av fråga från Björn Stigborg (S) om kostnaden för framtagande av 
trafikutredning vid detaljplanearbetet i Hjärup vid Åttevägen. Kostnaden blev 
45.000:-. 
 
i) Ordföranden meddelar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall hålla 
extra sammanträde den 17 december kl. 18:00. 
________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 
Sammanträdesdatum 2014-10-29 

 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18.30 – 18.45  
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Carina Dilton (S)  
 Stefan Knutsson (S) 

Sune Cederpil (M) 
Jurgis Porutis (M) 
Björn Magnusson (FP)  

 

 Rolf Lind (--) 
Max Jörgensen (M) 

 

 Hans Rochester (M), tjänstgörande ersättare 
Övriga deltagande Björn Stigborg (S), ej § 87 

Lennart Svensson (C) 
Ralph Friberg (SP) 
Daniella Nilsson (M) 

Fredrik Olsson (S) 
Maria Leijman (M) 
Isabella Månsson (M) 

 Katarina Jeraeus, planarkitekt  
Love Kisiel, planarkitekt  
Jonas Bergenudd, bygglovarkitekt 
Lisa Callréus, gatu- och trafikingenjör 
Charlotte Leander, miljö- och byggchef 
Lena Larsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Carina Dilton (S) 
Justeringens plats och tid Rådhuset onsdagen den 29 september 2014 klockan 18.45 

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 87  
  Lena Larsson  
 Ordförande  

 
 

  Bertil Persson  
 Justerande  

 
 

  Carina Dilton   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-10-29 
Datum för anslags uppsättande 2014-10-30   
Datum för anslags nedtagande 2014-11-20   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

  

 Lena Larsson  
  Utdragsbestyrkande  
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 87          2014-10-29 

Förslag till detaljplan för 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 3(3) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 87 forts.         2014-10-29 

Förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
(P0006/2010) 
 
Tidigare beslut: 
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 beslutade 2014-09-17 att återremittera 
ärendet. 
 
Björn Stigborg (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets föredragning och beslut. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 
 
att låta sända ut förslag till detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen på 
utställning enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 
_______________  
 
Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_______________  

Centrumstigen 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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